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Hej! 
 
Grattis! Du har gjort ett bra val då du valt att bli Long Living kortinnehavare! Kortet är en 
åtgärd inom Kimitoöns hälsomotionsstrategi och strävar till att göra det lättare för invånarna 
i Kimitoöns kommun att idka motion. 
Fritidssektorns målsättning är även att sporra och skapa förutsättningar till regelbundet 
motionerande för kommuninvånarna.  
Under år 2017 och 2018 berättigar kortet till en rabatt om 1-2 € på inträdet hos företag som 
Kultur- och Fritidsnämnden i Kimitoön har avtal med!  
Kortet uppvisas vid någon av företagens kassa. Företagets personal skriver in datum samt 
kortets nummer, varefter kortinnehavaren godkänner handlingen genom underteckning. 
 
1.1.2017- 31.12.2018 ger Action och Long Living kortet 2 € rabatt enligt följande: 
# På inträdet till Rehab Centers konditionssal (Kimito) 
# På inträdet till Kasnäs Skärgårdsbad (Kasnäs) 
# På en gångs biljett i skidtunneln Paippi (Pemar) 
# På green fee i Bjärkas Golf (Västanfjärd) 
# På avgiften för en runda på Fotisgolf (Villkärr) 
# På hissbiljetten i Meri-Teijo slalombacke (Bjärnå) 
# På inträdet till Actiwells konditionssal. (Kimito) 
# Actiwells medlemmar ges en rabatt på 1€ per besök, max 11 besök/månad (Kimito) 
 
REGLER FÖR ANVÄNDANDET: 
- Du kan högst använda kortet 1 gång/dag.  
- Kortet gäller endast vid köp av engångs inträde och på medlemskap i Actiwell.                   
- Kortet gäller inte vid köp av eventuella seriebiljetter eller tidsbundna kort (ex månadskort)   
- Kortet kan inte användas till kurser, tävlingar eller ledd verksamhet som företaget ordnar. 
- Vid flyttning från Kimitoön till annan ort avslutas kortets giltighet! Vänligen meddela 
fritidskansliet (4260 210) om eventuell flyttning. 
- Meddela gärna fritidskansli ifall du tappat kortet. 
- Kortets giltighet avslutas om innehavaren missbrukar det. I sådana fall debiterar Kimitoöns 
kommun de förorsakade kostnaderna. 
 
OBS! Kortet är personligt och kan inte användas av andra personer. Ej heller av dina 
familjemedlemmar. 
 
Fritidsenheten i Kimitoöns kommun hoppas du har nytta av kortet och använder 
det flitigt! 
 
Med hopp om ett MOTIONSRIKT ÅR! 
 
Bosse Ahlgren 
Fritidschef 
 
 

 


