
 
 

 
 

 

 

Medlemsförmåner 2018 
 

Här nedan ser du våra medlemsförmåner du har som Karisma medlem under 
2018. Med reservation för eventuella fel/ändringar. 

Gym/Hälsa: 

 
FITNESS24SEVEN 
Nu kan du som medlem i personalföreningen KARISMA träna när du vill, var 
du vill på alla Fitness24Sevens anläggningar, i alla länder för endast 1995 

kr/år, ordinarie pris 2695 kr/år, inklusive gruppträning. 249 kr i startavgift 

tillkommer för nya medlemmar. Administrationsavgift på 150 kr tillkommer 
vid förlängning av abonnemang. 
Visa upp ditt KARISMA kort, samt legitimation på valfri anläggning under 
receptionens öppettider för att ta del av rabatten! www.fitness24seven.com 

XERCISE 

Vi erbjuder Karismas medlemmar att få bli medlemmar på Xercise för 399 
kr/mån. Startavgift på 800 kr (engångsavgift). Ni tränar obegränsat på 
Xercise City och Härlöv och Exercise Åhus hur mycket ni vill. All träning ingår, 
styrketräning, och alla gruppträningspass. Öppettider från 06.00 - 23.00. 
Bindningstid 12 mån. www.xercise.se 
Xercise City öppet dygnet runt. 

Everybody gym i Vä/Öllsjö  

- träna för 149 kr/månad. Styrke- och konditionsträning. Passar nybörjare 
och erfarna. Nytt! Well-Fit cirkelträning. Träna hela kroppen på 20 minuter. 
Karismas medlemmar tränar för 149 kr/månad. Obegränsat antal 

träningstillfällen till fast pris. Ingen bindningstid. 
Adress: Estrids väg 9, Öllsjö/Vä (invid Liviushallen längs E22). 
www.everybodygym.com 
Patrick D'Hertefeldt mobil 0766-32 78 05 eller 0734-43 85 13  

 
ACTIC gym 
20% rabatt på ordinarie pris (12 mån.). Vi bjuder på startavgiften(549kr) vid 
uppvisande av Karismakort. Då ingår 2 timmar med en Personlig Tränare, 
samt all gruppträning såsom Actic Power, Seniorfitness, Actic Core, Spinning 
mm. Sjöcronas gata 3, www.actic.se 

Energicenter Tollarp/Kristianstad:  
199 kr/mån. Utan bindningstid. 2 månaders uppsägningstid, 199 kr i 
inskrivningsavgift. www.energicentersverige.se  
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Massage m m 

Evas Hälsopraktik: 
Kungsgatan 46, Tollarp. Erbjuder alla Karismamedlemmar 10 % rabatt på 
valfri massagebehandling året ut. Jag är i Branschrådet "Svensk Massage 
certifierad massör", vilket är min kvalitetsstämpel och er trygghet. Dessutom 

har jag vidareutbildat mig i lymfmassage, koppningsmassage, 
gravidmassage, positionell relaxtionsteknik och smärtlindrande massage. Mot 
uppvisande av Karismakort erbjuder jag:  
 
45 min kostar 405 kr  
60 min kostar 495 kr  
90 min kostar 675 kr  

 

Eva Andersson, Telefon: 0733-26 51 70   

Livsväven/Naturlig Hälsa  
Vi erbjuder Karismamedlemmarna 10% på valfri behandling. 
Hos oss får ni behandling/massage av Natur/Megineterapeuter. 
Vi letar efter naturlig väg till hälsa och välbefinnande. 

Wrangels Alle 1 
29175 Färlöv 
Hemsida: Livsväven 
mailadress: info@livsvaven.se 

Tele: 044-788 03 13 

MedShape:  Vi på MedShape vill erbjuda Karisma medlemmar 10% 

på alla våra massagebehandlingar (ordinarie pris) mot uppvisande av 

Karismas medlemskort. Vi som utför behandlingarna är Certifierade 

av branschrådet Svensk Massage och Diplomerade Medicinska 

massageterapeuter och Elisabeth är även utbildad Dipl.Terapeutisk 

gravidmassör. Vi jobbar i både förebyggande och behandlande syfte. 

Självklart så har vi även patient och ansvarsförsäkring. Hos oss kan 

du känna dig trygg!  

Ni bokar enkelt tid online via hemsidan www.medshape.se eller ring 

oss på kliniken 044-122242. Vi finns i hjärtat av Kristianstad på östra 

storgatan 45. Varmt välkomna! 

Trevlig helg!  

Mvh Elisabeth Vahlqvist 

Certifierad massör 

Dipl.med.massageterapeut 

Dipl. Terapeutisk gravidmassör 

info@MedShape.se 

C4 Friskvård/C4 Laserklinik:  
Vi erbjuder alltid 5 % rabatt på alla behandlingar på ordinarie pris. Gäller alla 

våra behandlingar, även fotvård och hudvård. Vi erbjuder 10 % på hela vårt 
produktsortiment. Vi arbetar både i terapeutiskt syfte (behandlande) och 
förebyggande med flera olika metoder, både för kroniska och akuta besvär. 
Vi som arbetar här är Medicinskt certifierade massageterapeuter. Vi är 

medlemmar i "Kroppsterapeuternas Yrkesförbund". Vi har patient – och 
ansvarsförsäkring. Boka på: 044-20 97 50 eller 0760-21 97 50 eller skicka 
ett mail till info@c4friskvard.com. Läs mer på vår hemsida vad vi arbetar 
med och vår prislista. Nya Boulevarden 10, 291 31 Kristianstad. 
www.c4friskvard.com 
 

http://www.livsvaven.se/
mailto:info@livsvaven.se
http://www.medshape.se/
mailto:info@MedShape.se
mailto:info@c4friskvard.com
http://www.c4friskvård.com/


 
 

 
 

 
 

 
C4 Hudvård/C4 Fotvård: Vi erbjuder alltid 5 % rabatt på alla 

behandlingar på ordinarie pris. Vi erbjuder 10 % på hela vårt 

produktsortiment. Boka på: 044-20 97 50 eller 0760-21 97 50 eller skicka ett 
mail till info@c4friskvard.com. Läs mer på vår hemsida vad vi arbetar med 
och vår prislista. Vi finns på Nya Boulevarden 10, 291 31 Kristianstad. 
www.c4friskvard.com 
 
Roger A Holmberg (Ägare, VD) 
C4 Friskvård AB 

Nya Boulevarden 10 
291 31 Kristianstad 
http://c4friskvård.com/ 

Tel: 0709- 45 47 70 

Flärdhörnan 

Lyx och flärd – det är du värd! 
Medlem i Branschrådet Svensk Massage certifierad massör, diplomerad 
medicinsk massageterapeut, diplomerad spaterapeut och fristående 
hudvårdskonsult Mary Kay.  Är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 

Min lokal finns i Metropolhuset, Stridsvagnsvägen 8 på gamla Näsby, bredvid 
Krinova och Högskolan. Där utför jag massage, djupvågsbehandling, 
ansiktsbehandling, regndroppsbehandling med eteriska oljor samt olika 
mediala behandlingar. Se min webbsida eller min sida på Facebook för mer 
info och priser. 
Djupvågsbehandling utför jag vissa veckodagar även hos idrottsföreningar 

och arbetsplatser för de som önskar.  
Djupvågsbehandling utförs med en djupvågsmaskin, som tar 4 gånger 
djupare än vanlig massage. Maskinen tar igenom bindväv, alla muskellager, 
in till skelettet och behandlar hela kroppen på en gång. Den lindrar vid 
fibromyalgi, överrörlighet, bindvävsproblem, DISH, migrän, tennisarm, ishias, 
hälsporre, muskelspänningar mm.       Man behandlar även hästar och 
hundar med maskinen. Man kan ha kläderna på när man får 

djupvågsbehandling och man kan få behandlingen sittandes. Jag är den enda 
i Kristianstad som utför djupvågsbehandling. Djupvågsmaskinen får man 
prova 10 min kostnadsfritt första gången! 
Medlemmar i Karisma har alltid 100 kr rabatt på behandlingar mot 
uppvisande av giltigt medlemsbevis. 
Jag säljer även presentkort via min webbsida. 
Ta hand om dig. Låt mig få vårda din kropp, både på insidan och utsidan 

Välkommen att boka tid för sköna behandlingar! 
Facebook: Flärdhörnan 
Mobilnummer: 0734-12 00 86 
E-post: flardhornan@gmail.com 
Web: flardhornan.bokadirekt.se 
Adress: Stridsvagnsvägen 8, Metropolhuset 
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mailto:flardhornan@gmail.com
http://flardhornan.bokadirekt.se/
https://maps.google.com/?q=Stridsvagnsv%C3%A4gen+14&entry=gmail&source=g


 
 

 
 

 

 

Pernillas Fotstuga:  
Erbjuder dig som Karisma medlem fotvård för 50 kr rabatt ordinarie pris. 
Pernillas Fotstuga ligger på en gård i lugn & rofylld miljö i Balsby. Jag är 

utbildad Medicinsk fotvårdsspecialist på Axelssons fotvårdsskola i Malmö och 
var klar 2002. Hos mig får ni en lugn stund för kropp & själ där behandlingen 
börjar med ett härligt fotbad som fölls av borttagning av förhårdnader, 
liktornar, nageltrång, vårtor mm. Klippning av naglar samt slipning. 
Behandlingen avslutas med en underbar fot massage. 
Jag utför även del behandlingar ring för mer info. 
Tänk på era fötter de gör ett otroligt jobb! 

Vägbeskrivning ger jag er gärna när vi pratas vid om bokning. 
Varmt Välkomna! Ring på tel. 0703-58 31 14 
Pernilla Hagman Fjelkner  

Övrigt: 

SPORTRINGEN  
15% på ordinarie pris skor och 10 procent på annonspris skor. Telefon: 
City: 044-21 25 44, Härlöv Outlet: 044-790 99 30 

Flügger Färg:  
20 % rabatt på lagerförd färg och tapeter. Nässelvägen 5,(Vid Vilans 

handelsområde) Telefon: 044-12 80 30 

WALLGÅRDS 
20 % rabatt på färg. Kan inte kombineras med andra avtal och rabatter. 
Telefon: 044-781 89 00 

Bosses Färg:  
20 procent rabatt på lagerförd färg och tapeter. Telefon: 044-21 02 14 

 

ÅHUS HUSVAGNSEXPO Mejlat 
10 % rabatt på tillbehör och reservdelar. Stormgatan 11, Åhus. Telefon: 044-
24 81 70.http://ahushusvagnsexpo.se/ 

 
Colorama Hbm Golvexpo  
Björkhemsvägen 23 
291 54 Kristianstad,  

tel: 044-10 93 30 ,  
e-post:kristianstad@colorama.se 
25 % på all färg från Jotun & Alcro 
10 % på alla tapeter 
 
LINDRI 

Alla Karismamedlemmar har 10 % rabatt på sina inköp hos oss. Gäller på 
ordinarie pris inte heller i samband med andra rabatter. 
Öppettider: Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15, 
Adress: V. Storgatan 16 

Telefon: 044-12 23 00 
E-post: kristianstad@lindri.se 

 

 

 

http://ahushusvagnsexpo.se/
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MEMIRA 

Gratis synundersökning. 

På din undersökning tar våra specialutbildade optiker reda 

på om vi kan operera ditt synfel och vilken operationsmetod 

som är lämpligast för dig. Vi mäter ditt synfel och kontrollerar att din 

syn är stabil. Vi kartlägger också hornhinnans kurvatur och struktur 

(topografi), samt tjocklek för att kunna rekommendera den 

operationsmetod som passar bäst för dig. Ögats tryck mäts och 

hornhinnan undersöks med mikroskop. Utifrån samtal med din 

optiker kartlägger vi dina synbehov och förväntningar inför eventuell 

operation. 

För mer info inför besöket läs mer på www.memira.se.  

Adress: 

Döbelnsgatan 9, våning 6 

291 31 Kristianstad.  
Telefonnummer:044-12 28 80  

Adventures Kajak 
Erbjudandet gäller 20 % rabatt (400 kr/dag och kajak) vid hyra av minst 2 
kajaker med utgångspunkt från Åhus Roddklubb. Hemsida: 
www.adventurekajak.se  
Facebook: https://www.facebook.com/Adventure-Kajak-

584272758260889/?fref=ts 
 
Mat och Ro  
Matkasse från Mat & Ro. I samarbete med Karisma och Mat och Ro matkasse 
erbjuds nu Karismas medlemmar 50 kr rabatt på valfri matkasse hela 
2017.  Uppge Karismarabatt när ni beställer er matkasse. 
www.matochro.se 

Vet ZOO 
Allt för ditt husdjur på nätet. Som medlem i Karisma får du 10 % rabatt på 
hela vårt sortiment! Få din rabatt genom att uppge rabattkoden karisma15 i 
kassan. 

Vetzoo.se har allt för ditt husdjur och levererar till din dörr. Du behöver inte 
vara hemma för att ta emot paketet, Vet Zoo ställer det utanför din dörr. 

Fri frakt över 500 kr, ett enormt sortiment, snabb hemleverans till dörren. 
Vi levererar snabbt hem till dörren 
Uppge rabattkoden karisma15 i kassan och du får 10 % rabatt på din order. 
Koden gäller året ut 2018. 
Välkommen till www.VetZoo.se 

KAF:s medlemsförmåner  
Som medlem i KAF (Kommunanställdas Fritidsförbund) får Karismas 

medlemmar ta del av deras medlemsförmåner.  
Läs mer på: 
Medlemsförmåner KAF 

Dead end sound. Mejlat 
Nu erbjuder vi alla som är medlemmar i personalföreningen Karisma 10% 
rabatt vid hyra av våran utrustning. Mot uppvisande av medlemskort.  Vi hyr 

ut ljud och ljusutrustning till alla typer av evenemang, allt ifrån den privata 

festen till konferensen eller konserten. I priset ingår även leverans, 
montering och hämtning av utrustningen. Kolla in våran Facebook eller 
hemsida för mer info, www.deadendsound.se 
Dead End Sound,  
Uddevägen 4, 29154 Kristianstad 
Tobias Andersson 

0734-44 95 20 
E-post:info@deadendsound.se 

http://www.memira.se/
tel:044122880
https://www.facebook.com/Adventure-Kajak-584272758260889/?fref=ts
https://www.facebook.com/Adventure-Kajak-584272758260889/?fref=ts
http://www.matochro.se/
http://www.vetzoo.se/
http://kafinfo.se/medlemsformaner/
http://www.deadendsound.se/


 
 

 
 

MC-center  

Vi erbjuder Karismas medlemmar 10 % på cyklar och 

cykelutrustning! 

Mc-center Nässelvägen 4 291 59 KRISTIANSTAD  

Tel: 044-21 17 13 Lasse. Cykel Tel: 044-21 79 90 lasse@mccenter.se 

www.mccenter.se www.facebook.com/mccenter.se 

mailto:lasse@mccenter.se
http://www.mccenter.se/
http://www.facebook.com/mccenter.se

