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MER MEDLEMMER MEDLEMMER MEDLEM
LÅGT PRIS ALLA DAGAR I VECKAN

När Coop köpte lågpriskedjan 
Netto bytte butikerna utseende 
och  sortiment, men medarbetarna 
blev kvar. För Coop Östermalms-
gatan i Motala blev förändringen 
en vitamininjektion med större 
frihetsgrader och ökat  engagemang.

Nya rutiner, nya skyltar, nytt kassasys-
tem och inte minst ett nytt sortiment av 
varor. Förändringen var stor när Netto-
butiken i Motala blev Coop våren 2020.
 – Bytet till Coop kom i en jättebra tid 
för många av oss anställda, säger 
Pernilla Ljungberg som är försälj-
ningsledare. Vi är ett litet sam-
mansvetsat gäng som har jobbat 
länge tillsammans, så det blev
en positiv nystart.
 Hon beskriver tryggheten i att 
ha jobbet och arbetskamraterna 
kvar sam tidigt som det öppnade 

sig ett nytt ansvar med spännande 
utmaningar och utvecklingsmöjlig heter. 
Att butiken nu själv styr över hur varor 
ska exponeras ser hon som ett stort plus 
och hon stimuleras av att följa hur 
försäljningen utvecklas när en snygg 
exponering är byggd.

NYTT LÅGPRISKONCEPT
Jämfört med större butiker har Coop 
Östermalmsgatan ett begränsat sorti-
ment med färre artiklar, men man kan 

enkelt handla frukost, lunch och 
middag här. Att urvalet av olika 

varumärken för samma 
vara är begränsat håller 
kost naderna nere och 
möjliggör en effektivare 
drift.
 – Vi tillförde ett helt 
nytt lågpriskoncept till 
marknaden när vi öpp-

nade de här butikerna, 

Det är vårt gäng som driver butiken. Vi gör det 
tillsammans och ser ett tydligt resultat av vad 
vi gör”, säger Helena Johansson (till höger i 
bild) som är butikschef i Coop Öster malms-
gatan. Försäljningsledare Pernilla Ljungberg, 
håller med. ”Vi vill så mycket, önskar bara att 
vi hade mer tid”, säger hon.

säger Lars Ericsson, vd på KfS. Det är ett 
led i vår prisresa där vi vill stärka Coops 
position på marknaden med låga priser.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Det händer att kunder saknar inrednings-
prylarna från Netto och känslan av att 
de inte visste vad de skulle komma hem 
med, säger Helena Johansson som är 
butikschef i Coop Östermalmsgatan, 
men att man nu får beröm för att det 
alltid är ordning och reda i butiken. Hon 
berättar att Motalaborna är pris med-
vetna och vid det här laget har de lärt 
sig att butiken är ett billigare alternativ.
 – Vi trivdes ju på Netto också, säger 
Helena Johansson, men Coop är en mer 
attraktiv arbetsgivare. Man känner sig 
mer betydelsefull som medarbetare. 
Coop är större och det fi nns utbildningar 
och utvecklingsmöjligheter för den som 
vill växa och gå vidare i företaget.

”

Coop bakom 
kulisserna
I vår serie ”Coop bakom 
kulisserna” har nu 
turen kommit till Coop 
Östermalmsgatan i 
Motala.
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När Netto blev Coop
För tre år sedan köpte Coop Butiker & Stor-
marknader (CBS) alla lågpris kedjan Nettos 
168 butiker i Sverige. Affären gav möjlighet 
till prissänkningar samtidigt som Coop blev 
näst störst på livsmedel i Sverige. Netto-
butikerna har nu stöpts om till Coop-butiker 
och fl yttats till sina geogra fi ska hemvister i 
olika konsument föreningar. Kvar i KfS område 
fi nns ett 20-tal före detta Netto-butiker, 
varav Coop Östermalmsgatan i Motala är en.



Det är enklare
att hitta sig själv, 
om man är två 
som letar.

Bidra till att stärka ungdomar 
och frigöra deras potential 
genom att bli mentor!
Läs mer på mentor.se

Mentorskap som frigör 
ungdomars potential
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Om giftsvamp 
på 29 språk 
En utfl ykt i svampskogen är något som 
många gillar, men har du koll på gift-
svamparna? Giftinformationscentralen 
och Svampkonsulenternas Riksförbund 
har tagit fram en broschyr på 29 olika 
språk om de farligaste giftsvamparna i 
Sverige och vad man bör göra om man 
drabbas av svampförgiftning.
 Ladda ner broschyren från 
giftinformation.se

Världens första 
metanreducerade nötkött
Det fi nns över en miljard kor på vår 
planet som genom att idissla, 
andas och rapa släpper ut metan-
gas som påverkar klimatet. På så 
sätt är korna en del av klimatför-
ändringen. 

Fortsatt satsning på naturbetesmarker
För tre år sen startade KfS och Världsnaturfonden WWF ett gemensamt 
projekt där totalt 370 hektar nyrestaurerad naturbetesmark i Roslagen 
stängslades in och började betas av nötkreatur. Nu utökas samarbetet 
och omfattar inte bara fl er platser i föreningsområdet utan även andra 
initiativ för att öka intresset för naturbetesmarker och naturbeteskött.

– Vi är jätteglada att samarbetet fort-
sätter och dessutom utökas till att 
inkludera diskussioner med djurhållare 
att satsa på naturbeteskött och utbild-
ning för Coops personal på färs kvaru-

avdelningarna, säger Lars Ericsson, vd för 
KfS.
 Naturbetesmarker är naturliga gräs-
marker som inte gödslas eller plöjs av 
människor. Här är det i stället djuren som 
sköter marken genom att beta den. 
Djuren gör en viktig insats för att bevara 
artrikedomen i ängsmarkerna och hindra 
att de växer igen. 
 Samtidigt som naturbetesdjuren gör 
gott för naturen har naturbeteskött blivit 
en riktig favorit i Coops butiker.
 – Vi ser en ökad efterfrågan och stort 
intresse för Coops certifi erade natur-
betes kött. På kort tid har vi lyckats 
dubbla försäljningen och satsningen som 
KfS nu gör innebär att vi kan fortsätta 
möta den ökade efterfrågan. Det är 
samtidigt bra för svenska bönder som vill 
satsa på naturbeteskött och väldigt bra 
för den svenska biologiska mångfalden, 
säger Majsan Pense, kategorichef för kött 
på Coop.

Vit flugsvamp
Amanita virosa

Hela svampen är vit.  Hatt 5-12 
cm. På foten sitter en ring, 
ibland kan ringen saknas. När 
flugsvamparna är riktigt unga 
liknar de ett ägg. Nedre delen 
av foten, som ofta sitter långt 
ner i mossan, är uppsvälld. Vit 

flugsvamp växer i mossig barrskog 
och i bokskog. 

Giftets verkan och symtom
Giftet skadar levern. Tecken på 

förgiftning är vattentunna diarréer, 
illamående och kräkningar som börjar 

många timmar efter svampmåltiden. Risken 
för allvarlig leverskada är stor. Förgiftningen kan 

leda till döden. 

Lömsk flugsvamp
Amanita phalloides

Hatt 5-12 cm. Hattfärgen kan variera en del, 
från nästan helt vit till grönaktiga eller 

grå och ljusbruna nyanser. Skivorna 
är vita. Foten har en tunn ring, 

som ibland saknas. Nedre delen 
av foten är uppsvälld.  Lömsk 

flugsvamp växer i lövskog, 
blandskog (löv- och barrträd 
växer 
tillsammans) och på ängs-
marker med bok, ek och 
hassel. 

Giftets verkan
och symtom

Innehåller samma gift som 
den vita flugsvampen. Ger 

samma symtom och är lika 
farlig – se ovan!

Toppig giftspindling
Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

 är röd-
brun till gulbrun. Hatten är ofta toppig, 
men inte alltid. Växer i mossig barr-
skog och i bokskog. En snarlik art som 
innehåller samma gift är orangebrun 

Den växer i 
lövskog med ek, bok och hassel.

Giftets verkan och symtom
Giftet skadar njurarna som kan bli helt 

förstörda. Tecken på förgiftning uppkommer 
inte förrän efter flera dagar. Dessa kan vara 

illamående, kräkningar, ökad törst, muskelvärk, 
ökade eller minskade urinmängder. Den förgiftade 

kan behöva få dialysbehandling under lång tid och 
kanske en njurtransplantation.

Stenmurkla
Gyromitra esculenta 

Stenmurkla hör till en helt annan grupp 
av svampar. Hatten är 4-12 cm,  brun, 

rundad och veckad. Foten kan variera 
i färg, i ljusa grå, bruna eller svagt 

violetta nyanser. Stenmurklan 
växer om våren från april tills 

björken slagit ut, ofta längs 
skogsvägar, vid rotvältor eller 
på hyggen. 
  
Giftets verkan 
och symtom
Giftet stör nervsystemet 
och kan också skada 
blodkropparna och levern. 
Tecken på förgiftning är 
yrsel, dubbelseende och 
sluddrigt tal. Illamående 
och magont kan också 

förekomma. 

Foto Jan Wärnbäck, WWF.

Nu har bioteknikföretaget Volta Green-
tech tagit fram ett algbaserat fodertill-
skott för nötkreatur, som minskar ut-
släppen. Algerna som är odlade i Lysekil 
har visat sig minska kornas dagliga 
utsläpp av metangaser med upp till 92 
procent och i ett pilotprojekt i juli såldes 
världens första metanreducerade nötkött 

i utvalda Coop-butiker. Köttet smakar 
precis som vanligt kött och har samma 
textur och näringsvärden. Och det fi nns 
inget som tyder på att korna som får 
fodret skulle må sämre.
 Fokus ligger nu på att få fl er gårdar att 
välja fodret och i förlängningen ge fl er 
konsumenter möjlighet att välja bra kött 
även ur klimatsynpunkt. Preliminärt blir 
det möjligt i början av nästa år.
 Volta Greentech ligger i framkant när 
det gäller foodtech och är ett av de 
företag KfS valt att investera i för att 
underlätta omställningen till en mer 
hållbar livsmedelskedja.

många timmar efter svampmåltiden. Risken 
för allvarlig leverskada är stor. Förgiftningen kan 

leda till döden. 

Lömsk flugsvamp

SEIS!

•	 Älä kerää sieniä
, jotka muistutta

vat tässä esittee
ssä esiteltyjä laje

ja!

•	 Kerää vain va
rmasti tuntemi

asi sieniä!

•	 Älä maista! My
rkyllinenkin sie

ni voi maistua
hyvältä!

•	 Sienten perka
aminen kuuluu

sieniä tunteva
lle aikuiselle!

•	 Hanki ajantasa
inen sienikirja!

Soita myrkytystapauksessa numeroon 112 ja pyydä

yhdistämään Myrkytyskeskukseen 

(Giftinformationscentralen) – ympäri vuorokauden.

Jos tapaus ei ole kiireellinen, soita numeroon 010-456 6700.

www.gic.se

Punakärpässieni

Amanita muscaria

Lakki 10–25 cm. Lakin väri vaihtelee

voimakkaan punaisesta vaaleaan 

oranssinpunaiseen. Täplät ovat valkoisia. 

Jalassa on selkeä rengas, ja jalan alaosa 

on pullistunut (tuppi). Kasvaa lehti- ja 

havumetsässä.

Ruskokärpässieni

Amanita muscaria var. regalis

Halkaisijaltaan 10–20 cm:n kokoisen lakin 

väri vaihtelee ruskeasta kellanruskeaan,

ja täplät ovat kellertäviä. Jalassa on sel-

keästi erottuva rengas, ja jalan alaosa on 

pullistunut (tuppi). Kasvaa havumetsässä.

Pantterikärpässieni

Amanita pantherina

Halkaisijaltaan 5–12 cm:n kokoinen lakki 

on ruskeansävyinen. Täplät ovat valkoisia, 

jalassa rengas, voi joskus puuttua. Jalan 

alaosa on pullistunut (tuppi). Kasvaa taval-

lisesti lehtimetsässä ja puistoissa mutta 

joskus myös havumetsässä.

Myrkyn vaikutus ja oireet

Kaikki nämä sienet sisältävät h
ermostoon vaikuttavaa myrkkyä. Mahdollisia oireita ovat mm. 

huimaus, sekavuus, levottomuus, tajunnan heikkeneminen ja kouristukset sekä joskus myös 

pahoinvointi ja oksennukset.

Miten opit tuntemaan sienet paremmin?

•	 Osallistu sienikurssille tai -retkelle, joita järjestävät mm. kansalaisopistot 

ja yhdistykset.

•	 Hyviä sivustoja: www.svampkonsulent.se 

      
www.svampguiden.com

Ruotsin vaarallisimmat 

myrkkysienet!
Näiden kolmen lajin lakit ovat valkotäpläiset. Täplät irtoavat helposti tai 

saattavat puuttua kokonaan tai osittain.

Esitteen on laatinut Ruotsin myrkytystietokeskus 

yhteistyössä Ruotsin sienikonsulenttien yhdistyksen 

(Svampkonsulenternas Riksförbund) kanssa.
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i färg, i ljusa grå, bruna eller svagt 
violetta nyanser. Stenmurklan 

växer om våren från april tills 
björken slagit ut, ofta längs 
skogsvägar, vid rotvältor eller 
på hyggen. 

esitteessä esitel
tyjä lajeja!

hyvältä!

tuntevalle aiku
iselle!

Soita myrkytystapauksessa numeroon 112 ja pyydä

yhdistämään Myrkytyskeskukseen 

(Giftinformationscentralen) – ympäri vuorokauden.

Jos tapaus ei ole kiireellinen, soita numeroon 010-456 6700.
• 	

الكتيب! هذا في الواردة تلك تشبه التي الغراب عش فطريات تختر ال
• 	

جيًدا! تعرفها التي األنواع سوى تختر ال
• 	

المذاق! لذيذة الغراب عش من السامة األنواع فحتى تتذوقها! ال
• 	

على هم ممن البالغين لألشخاص الغراب عش تنظيف مهمة معه!دع التعامل بكيفية دراية
• 	

الغراب! عش فطر يتناول حديث كتاب اقتناء على اتصل برقم 112 )خدمة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم( احرص
في حاالت التسمم الطارئة واطلب معلومات متعلقة بالتسمم.

www.gic.seاتصل برقم 4566700-010 في الحاالت األقل خطورة.

يتراوحAmanita muscariaعش الغراب الذبابة كما سم، 25 و 10 بين القبعة قطر يتراوح
الضارب الباهت األحمر إلى الزاهي األحمر من لونها
بالساق ويوجد أبيض. فلونها البقع، أما البرتقالي. إلى
ينمو منتفًخا. يبدو منها السفلي والجزء كبيرة والصنوبرية.حلقة الموسمية الغابات في الفطر هذا

والبنيAmanita muscaria var. regalisعش الغراب الذبابة البنية البني بين لونها يتراوح التي القبعة قطر
يوجد كما سم، 20 و 10 بين ما الصفرة، إلى الضارب
حلقة بالساق ويوجد الصفرة. إلى مائلة بيضاء بقع هذابها وينمو منتفًخا. يبدو منها السفلي والجزء الصنوبرية.بارزة الغابات في الفطر

بهاAmanita phanterinaعش الغراب النمر ويوجد سم، 12 و 5 بين القبعة قطر يتراوح
وال األبيض، باللون البقع تتميز اللون. بنية منظالل السفلي والجزء الساق. في حلقة أحياًنا الحدائقتظهر في الفطر هذا ينمو منتفًخا. يبدو الغاباتالساق في أيًضا وأحياًنا الموسمية، والغابات

الصنوبرية.

اآلثار واألعراض الناجمة عن السم

بالدوار، الشعور تسبب أن يمكن كما بالخلل. العصبي الجهاز تصيب سموم على الفطريات هذه جميع تحتوي

والقيء. بالغثيان الشعور أحياًنا عنها ينجم قد كما والتشنجات. الوعي، مستوى وانخفاض والتوتر، كيف يمكنك معرفة المزيد عن فطريات عش الغراب؟والتشوش،
• 	

تحرصالمؤسسات حيث الغراب. فطرياتعش تتناول التي التعليمية الرحالت أو الدورات بإحدى االلتحاق يمكنك

الموضوع. هذا حول تعليمية دوراتورحالت عقد على الغراب بفطرياتعش المعنية والجمعيات التعليمية
• 	

www.svampkonsulent.se مفيدة: إلكترونية مواقع
www.svampguiden.com

      

األكثر سميًة في السويد!فطريات عش الغراب

أو ال تتبقى أي بقع على اإلطالق.لهذه األنواع الثالثة قبعات عليها بقع. ولكن عدد هذه البقع يمكن أن يتناقص حتى ال يتبقى منها إال القليل 

مع بالتعاون السموم لمعلومات السويدي المركز الكتيب هذا بجمع قام
الغراب. عش فطريات لمستشاري السويدية الجمعية
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Högsäsong för närodlat
Champinjoner från Östgöta slätten, 
gurka från Järna och äpplen från 
Södermanland är bara några 
 exempel. Coop satsar stort på 
lokala odlare. Så här går det till.

Nu är det säsong 
för lokalt odlade 
grönsaker i vårt 
område och i 
Coops butiker 
märker man ett 
stort intresse. Det 
är roligt att handla 
lokalodlat och med 
kortare transporter bevaras 
smak och näring bättre.
 – Med lokalt odlad menar vi frukt och 
grönt som odlas i samma region som 
butiken, till exempel i samma län eller 
närliggande län med naturlig koppling, 
säger Jens Thorsén som är driftansvarig 
för Frukt och grönt på Coop Sverige.
 För närvarande fylls grönsaksdiskarna 
av rödbetor, morötter och andra rot-
frukter, och snart kommer de smakrika 
svenska vinteräpplena. Hur härligt det än 
är med det lokalt odlade måste alla 
leverantörer först vara kontrollerade och 
godkända innan deras varor kan tas in i 
butiken. I avtalet med Coop garanterar 
odlaren bland annat att odlingen upp-

fyller krav på livsmedels-
säkerhet, spårbarhet, 
kvalitet och socialt 
ansvar.
 – På Coop vill vi vara 

bäst på frukt och grönt. 
Med lokalt odlat blir vårt 

erbjudande ännu starkare, 
säger Jens Thorsén. Dessutom är 

det hållbart och bidrar till matglädje i 
butiken.

Fördelar med mat i säsong
• Billigare. Stor tillgång innebär 

ofta ett lägre pris.
• Mer näring. Ju närmare skörden, 

desto mer näring i grönsaker och 
frukt.

• Mer smak. Frukt och grönt som 
kan skördas mogna smakar mer.

• Miljö och klimat. Kortare trans-
porter betyder lägre utsläpp.

• Svenskt. Gynnar svenska bönder 
och lokal livsmedelsproduktion.

Håll utkik efter loggan för Lokal mat i din butik.

Matsvinn är livsmedel som hade kunnat 
ätas upp om vi tagit bättre hand om det. 
Vi köper för mycket, glömmer det som 
står längst in i kylskåpet och kastar mat 
som blir över i stället för att äta upp 
resterna. Enligt Naturvårdsverket slänger 
vi 35 kg livsmedel i soporna eller av-
loppet per person varje år – helt i 
 onödan. Det motsvarar mer än en fjärde-
del av hushållens livsmedelsavfall. 
 Resten är till exempel skal, ben och 
kaffesump. 
 Det här kostar för både miljön och 
plånboken. Stigande matpriser och ökad 
infl ation innebär förstås också att svin-
net blir mer kostsamt. Och faktum är att 
det enklaste och bästa du kan göra för 
både miljön och den egna ekonomin är 
att minska svinnet hemma.

Tala 
med din butik

om du saknar en lokalt odlad 
vara. Det är lätt för butiken att 

se om varan redan fi nns att 
beställa i din region, eller att 

fylla i en blankett för att 
föreslå en ny lokal 

odlare.

VILKEN TITEL?
I de fl esta Coop-butiker 
fi nns en person som 
fungerar som länk mellan 
 medlemmarna, butiken och före-
ningen. Leif på bilden möter du till 
exempel i Coop Tungelsta. Han har 
röstats fram av medlemmarna och 
har också rösträtt på förenings-
stämman. Vilken titel har personer 
med detta förtroendeuppdrag i KfS?

Lämna ditt svar senast 6 oktober 
2022 på kfstockholm.se/tavling eller 
skicka ett vykort till KfS, Box 3259, 
103 65 Stockholm. 

Vinst: Tio vinnare får 100 kr i 
present check på Coop.

Rätt svar i förra numret: Trosa. 

Kriget i Ukraina har skapat en global livsmedelskris 
och hundratals miljoner människor går hungriga. 
We Effect vägrar låta någon tallrik stå tom. En höna 
ger en familj långsiktig tillgång till näringsrik mat 
och en viktig extra inkomst.Försäljningen av ägg kan 
exempelvis avgöra om en familj har 
råd att skicka sina barn till skolan.

Swisha hönor som räddar liv. 
De kostar 40 kr styck.

Vi slänger 35 kg mat i onödan 
Fler tips på vår 
kampanjsida 
kstockholm.se/
slangintematen

I kriget mot  hungern 
är hönan ett vapen

Tävlingen!

4 SVINNTIPS:
• Förvara maten rätt så håller den 

längre. En bra temperatur i kyl-
skåpet är +4 grader och i frysen 
-18 grader. 

• Planera, handla inte mer än du be-
höver och ta hand om det du har. 

• Använd dina sinnen. Titta, lukta 
och smaka. Ofta går mat bra att 
äta fast den passerat bäst före- 
datum. 

• Frys sådant du inte hinner äta upp. 



MEDLEMSERBJUDANDEN

KfS – Din konsumentförening
Vi är ägare till Coop-butikerna i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. 
Vår viktigaste uppgift är att göra Coop så bra som möjligt för våra 1,2 miljoner 
medlemmar. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle. 
Coop-kortet ger dig poäng, erbjudanden och infl ytande.

Ansvarig utgivare: Helen Persson, KfS. Redaktör: Lena Aronsson, KfS. 
Layout: AD Design. Tryck: Strålfors, Ljungby.

Kontaktinfo
KfS, Box 3259, 103 65 Sthlm. Tel 08-714 39 60 
info@kfstockholm.se, www.kfstockholm.se

Medlemsservice
Frågor om medlemskap 
tel 0771-17 17 17, val 2 + 2, vardagar kl 8–18. 
medlemsservice@kf.se

Erbjudandena gäller för dig som har Coop-kort och är medlem i KfS. 
Med reservation för eventuella ändringar. Vill du ha fl er erbjudanden? Logga in på coop.se och gå till 
”Mina inställningar”. Bocka i att du vill ha Coops nyhetsbrev så får du vårt e-utskick varje månad.

Svanenmärkt trycksak, 3041 0021

Avtal för varje livssituation  ........................................... 40 % rabatt
LegalFriend är en personlig juristbyrå som gör 
vardagsjuridiken lite enklare. Med engagerade 
och erfarna jurister hjälper vi dig i just den 
unika situationen du är i, och på det sättet 
som du vill. Du kan få stöd med avtal rörande 
arv, gåvor, testamenten, framtidsfullmakter, 
köpeavtal och bodelning.

KfS Eskilstuna Runt .................................................................. 100 kr rabatt
Den 10 september blir det löparfest i Eskils-
tuna med knattelopp på förmiddagen och 
vuxenlopp på eftermiddagen. Du som är 
medlem får 100 kr rabatt till 5 km och 10 km. 

Tid: Lördag 10 september 2022. Vuxenloppen 
startar kl 15.

Plats: Stadsparken i Eskilstuna
Medlemserbjudande: 100 kr rabatt på 
ordinarie pris till 5 km och 10 km. 
Mer info och anmälan:
kfstockholm.se/erbjudanden

Tid: Till och med 31 december 2022
Medlemserbjudande: Alla avtal köps med 
rabatt om 40 %. Inga begränsningar i antal 
köp av avtal.
Läs mer och boka:
kfstockholm.se/erbjudanden

Städtjänst från Buddy Company  ....................... 30 % rabatt
Buddy Company ger dig ”more time for life” 
genom att erbjuda alla tjänster för hemmet på 
en och samma plattform. Allt från städtjäns-
ter, målning, trädgårdstjänster till teknikhjälp 
såsom wifi -optimering, TV-installation och 
mycket mer. 

Tid: Boka senast 30 september 2022
Medlemserbjudande: 30 procent rabatt på 
första bokningen av hemstädning.
Mer info: kfstockholm.se/erbjudanden

Träning och hälsa,  
när du vill och var du vill  .......................... Två veckor för 1 kr
Med hälsoappen Twitch on Demand får du 
tillgång till ett fantastiskt utbud av pass, 
träningsprogram och föreläsningar. Pass för 
alla nivåer, från yoga, core och mindfullness till 
kondition och styrka. Prova under två veckor 
och träna så mycket du vill. 

Tid: Till och med 30 oktober 2022
Medlemserbjudande: Prova hälsoappen 
under två veckor för 1 kr och därefter 
129 kr/månad (ord pris 169 kr/månad) 
Mer info: kfstockholm.se/erbjudanden


