Justerade priser för en ännu bättre
medlemsupplevelse
Vid årsskiftet höjs våra kortpriser något samtidigt som
medlemsavgiften halveras. Detta gör vi eftersom vi vill fortsätta
förbättra medlemsupplevelsen, etablera fler anläggningar och behålla
våra centrala anläggningar trots ökande marknadshyror. Passa på att
förnya ditt kort innan årsskiftet så köper du det till nuvarande pris.
Nya priser från 1 januari 2020

Medlemsavgiften på 200 kr sänks till 100 kr.
Priset på träningskortet höjs något (cirka 20 kr per månad).
Länk till prislista
Nyhet! Nu kan du frysa ditt träningskort
En efterfrågad nyhet blir att du som har ett årskort av något slag kan frysa ditt
träningskort från och med 1 januari 2020. Du kan det frysa upp till 60 dagar vid
ett tillfälle per år och på så sätt förlänga giltighetstiden. Läs mer om vad som
gäller i villkoren för ditt träningskort.

Därför justerar vi priserna

Med de nya priserna flyttar vi en del intäkter från föreningen (dit
medlemsavgiften går) till vårt dotterbolag Motionsidrottens Servicebolag, som
bland annat driver alla anläggningar. På så sätt kan vi lättare använda pengarna
till:

En förbättrad medlemsupplevelse
Exempelvis genom att köpa in utrustning eller betala ideella funktionärer som
leder pass. Just nu utvecklas även en bättre app och digitala träningsverktyg. Vi
tar också fram nya träningsupplägg och träningsytor för att du ska trivas ännu
bättre hos oss.
Fler anläggningar runt om i Stockholm
Nu letar föreningen intensivt efter fler anläggningar. Vi vill finnas i fler delar av
Stockholm, eftersom vi vet att närhet till hem eller jobb är grundläggande för att
träningen ska bli av. Vi vill också behålla våra många centrala lägen i innerstaden,
trots kraftigt ökande marknadshyror. Lite högre priser ger oss möjlighet att
etablera oss i fler delar av Stockholm och att få fler stockholmare i rörelse.

Friskis&Svettis ägs av dig som medlem

F&S Stockholm har inga banklån, inga investerare och tar inte emot några bidrag.
Hela verksamheten ägs och finansieras av dig som medlem. Och det är viktigt.
Det gör att vi kan utveckla Friskis&Svettis Stockholm precis som det passar oss
bäst. Har du förslag på hur F&S Stockholm kan bli ännu bättre? Lämna ditt inspel
här: https://fragorsvar.friskissthlm.se/org/fss/

Passa på att skaffa abonnemang innan prishöjningen

Nästa års träning kan du köpa redan nu, till 2019 års pris. Tanka bara på kortet
innan 31 december. Slipp köerna i receptionen och betala via webben eller
i appen. Med swish går det ännu snabbare och enklare! Passa på att skaffa
abonnemang så behöver du inte tänka på att förnya ditt kort och är skyddad mot
prisjusteringar i ett år.

