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Här är dina Klubb Ö-rabatter!
ARNLJOTSPELEN
Rabatt på biljetter. Vuxna 100 kr (ord. pris 180 kr).
Barn under 15 år gratis. www.arnljot.se
BIO REGINA
50 % rabatt på biljettpriset varje tisdag och lördag.
Max fyra personer per hushåll.
www.bioregina.se
BRUNFLO IK
50 % rabatt på A-lagets hemmamatcher
Gratis skridskoskola.
www.brunfloik.se
CIRKUS KUL & BUS
50 % rabatt på första träningsavgiften vid ett tillfälle
per år för barn. Gratis specialföreställning endast för
Östersundshems hyresgäster.
www.cirkusskolan.com
FRISTILEN GYM
Inledande kostnadsfri personlig hälsoplan (värde 450
kr). Blir du medlem får du gratis inskrivningsavgift
(värde 900 kr), gratis träningsanalys (värde 900 kr)
samt 10 % på månadsavgiften.
www.fristilen.se
IF CASTOR (KONSTÅKNING)
50 % rabatt på aktivitetsavgiften vid deltagande i
skridskolek och skridskoskola.
20 % rabatt på aktivitetsavgiften för konståkningsskola/tävlingsgrupper.
www.svenskalag.se/ifcastor-konstakning
JAMTLI HISTORIELAND
42 % rabatt på entrépriset under sommarsäsongen.
Gäller för två vuxna per hushåll. Barn går in gratis.
www.jamtli.se
NORDISKA UNGDOMSSPELEN
Deltagare får gratis måltid i ICA Food Court på
respektive arena under tävlingarna.
www.nordiskaungdomsspelen.se
ROCK- & POPKÖREN 65+
Rabatt på biljettpriset vid konsert.
www.rockpop.se
THE ROCKIN’ POTS
Rabatterade priser på utvalda arrangemang.
www.therockinpots.se
SANDELIUS KULTUR & NÖJE
50 % rabatt på biljettpriset på sommarens familjeföreställning på Jamtli. Max fyra personer per hushåll.
www.sandelius.se
SIMKLUBBEN ÄGIR
15 % rabatt på simskola för barn 4-12 år.
15 % rabatt på rabatt på nybörjarsimskola för vuxna.
20 % rabatt på simkollo.
www.skagir.se
SPIKBODARNAS SKIDKLUBB
Gratis skid och valladag
http://idrottonline.spikbodarnasik.se

VINTERPARKEN
Korv med bröd, 10 kr.
50 % rabatt på uthyrning av sparkar/skridskor/skidor.
20 % rabatt på hela sortimentet hos Badhusparkens
Café. 20 % rabatt på hela sortimentet hos Kungsgårdsvikens Våffelstuga. 50 % rabatt på Allmänhetens
bad. Gäller endast medan Vinterparken är öppen.
www.vinterparken.se

KUNGSGÅRDSVIKENS VÅFFELSTUGA
20 % rabatt på hela sortimentet, gäller endast under
säsongen när Vinterparken är öppen.
www.facebook.com/StockeTitt

ÖSTERSUND BASKET
Fri entré på Östersund Basket damers
hemmamatcher. 25 % rabatt på medlemsavgift.
10 % rabatt på Östersund Baskets Sportscamp.
Max fyra personer per hushåll och match.
www.ostersundbasket.se

PONTUS ERICSSON AB
10 % rabatt på hela sortimentet. Gäller ej rea-varor,
sömnad och monteringskostnader.
Gratis konsultation (värde 500 kr) vid köp över
2500 kr, personal från Pontus Ericsson kommer
hem till dig och ger förslag och måttar.
www.pontusericsson.se

ÖSTERSUNDS DFF
Fri entré på hemmamatcher i serien. Max två personer
per hushåll och match.
www.laget.se/ODFF
ÖSTERSUNDS FK
70 kr rabatt på hemmamatchbiljetter (gäller
Allsvenskan). 35 % rabatt på årskort 2017.
Max fyra stycken per hushåll.
Observera att rabatten endast gäller för boende hos
Östersundshem. Om du köper flera årskort eller biljetter på ditt Klubb Ö-kort måste övriga köpare också
vara skrivna på din adress. Det är inte tillåtet att köpa
ett kort med rabatt och ge bort i gåva till någon som
inte bor hos Östersundshem. ID-kontroll förekommer.
www.ostersundsfk.se
ÖSTERSUNDS IK
50 % rabatt på entrépriset vid alla A-lagshemmamatcher i grundserien. Gäller ståplatser och sittplatser
(ej restaurangplatser). Max fyra personer per hushåll.
www.ostersundik.com
ÖSTERSUNDSGYMNASTERNA
100 kr rabatt per hyresgästers barn på Sommarskolan.
200 kr rabatt per terminsavgift (barn).
www.ostersundsgymnasterna.se
ÖSTERSUNDS BANDYSÄLLSKAP
50 % rabatt på avgift för barns deltagande i
Skridskokul och Bandyskola.
www.ostersundbandy.se
BADHUSPARKENS CAFÉ
20 % rabatt på hela sortimentet, gäller endast under
säsongen när Vinterparken är öppen.
www.facebook.com/StockeTitt
FLOWERS BLOMSTERHANDEL
15 % rabatt på månadens bukett och krukväxt.
www.flowersosd.se
FRÖSÖ HANDTRYCK
20 % på alla handgjorda lampskärmar.
www.frosohandtryck.com
GRÄNDENS DELI
10 % rabatt på alla ostar och charkuterier från de
manuella diskarna.
www.grandensdeli.se

STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB
Gratis spel och lån av klubbor, på korthålsbanan.
Två prova på-tillfällen per år, med instruktör,
för ungdomar under 18 år. www.sbgk.nu

HAMNGATAN 12
10 % rabatt på hela sortimentet.
www.hamngatan12.se

STORSJÖYRAN
Rabatt vid köp av endagsbiljett till Storsjöyran.
Max fyra biljetter per hushåll.
www.yran.se

ICA NÄRA, BLÅ CENTER
100 kronor i rabatt på familje-, bistro- eller inspirationsmatkassar med ingredienser och recept för flera
dagar. www.ica.se/butiker

SVARTSJÖARNAS SKIDSPÅR
Östersundshem sponsrar Svartsjöarnas skidspår så
att de kan fortsätta att hålla spåren öppna, gratis och
i bra skick. Ut och njut! www.svartsjoarna.se

JÄMTLANDS TIDNING
Vid ny prenumeration får du två biobiljetter av
Jämtlands tidning.
www.jamtlandstidning.se

LJUSEXPERTEN
15 % på hela sortimentet.
www.ljusexperten.se/butik/ostersund

ROBIN HOOD – EN VÄN I NÖDEN
25 % rabatt på allt i secondhandbutiken.
Kaffe/te/saft och bulle för 10 kr.
Facebook.com/RobinHoodEnVanINoden
SPILLOTEKET
Årlig prova på-dag för Östersundshems hyresgäster.
www.spilloteket.se
SY & DAMM
15 % rabatt på alla symaskiner (gäller ej på redan
prissänkta maskiner). Vid köp av dammsugare ingår
dammsugarpåsar (en förpackning, värde 90 kr).
Fri hemkörning inom Östersund stad/Frösön.
www.syodamm.se
ÖSTERSUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ
50 % rabatt på utvalda juridiska handlingar;
testamente, gåvobrev och samboavtal.
Fri förvarning av dokument med dokumentbevakning.
(Ord. pris 500 kronor i engångskostnad.)
www.ostersundsbegravningsbyra.se
JÄMTLANDS MUSIKSKOLA
Halva priset på nedanstående kurser. Erbjudandet
gäller max två gånger per hushåll och läsår.
Rock & Gospelkör, 1200 kr. Klubb Ö-pris: 600 kr.
(14 veckor. Det finns en kör för nybörjare och en för
vana sångare.)
Grupplektioner för barn eller vuxna,
åtta kurstillfällen á 30 minuter:
Gitarr Pris per kurs är 1600 kr. Klubb Ö-pris: 800 kr.
Sång Pris per kurs är 1600 kr. Klubb Ö-pris: 800 kr.
Fiol
Pris per kurs är 1600 kr. Klubb Ö-pris: 800 kr.
Piano Pris per kurs är 1800 kr. Klubb Ö-pris: 900 kr.
www.jamtlandsmusikskola.se
LENAS PARFYMERI & SKÖNHETSVÅRD
10 % på hela sortimentet.
10 % på alla behandlingar.
Frösövägen 19, Frösön.
LILLA SKÖNHETSSALONGEN
10 % på alla behandlingar.
10 % på konsumentprodukter i REQ-butiken.
10 % på Maria Åkerberg-produkter.
www.lillaskonhetssalongen.se

På vår hemsida finns instruktioner
för hur du tar del av rabatten för
varje specifikt erbjudande. Vissa
erbjudanden kräver förköp eller
en rabattkod. Kolla alltid här:
www.ostersundshem.se/klubbo

MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL OCH ÄNDRINGAR

Spara bladet inför höstens aktiviteter

