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Information till Era föräldrar och spelare (sälj): 

Dreamstar det lokala rabatthäftet 

Överskottet på 65:- per häfte kommer bidra till att  

VÅRT LAG: IB 2008 P 

SWISH: 123 436 57 14 

kommer att: Åka till STORVRETA i december, en Cup och Teambuilding i 
september. 

Idrotten kommer att använda sina 43:- per häfte till LEDARUTBILDNINGAR samt AVSLUTNINGAR 
SAMT ”KICK OFF” för Idrotten. 

EKERÖ IK kommer att använda 12:- per häfte till LEDARJULMIDDAGEN samt fonden IDROTT PÅ 
LIKA VILKOR. 

Bästa häftet genom Ekerö IKs försäljningstid. För 240:- får du: 

- ICA TAPPSTRÖM   *6 kuponger 100:- vid köp av 700:- 
- OK/Q8  *6 kuponger på glass, tvätt och meny 
- APOTEKET   *2 kuponger 25% samt 50:- 
- GOLFBAREN   *2 kuponger 2 för 1 
- COLORAMA   *2 kuponger med 25% på färg 
- SMULTRONET   *2 kuponger med 100:- resp. 200:- 
- FLORISTHÖRNAN  *1 kupong med 100:- vid 400:- 
- VICKIS DELI   *1 kupong med 100:- på fredagskassen 
- TEGNERS BAGERI  *3 kuponger med 2 för 1 samt 4 bullar för 2 
- MÄLARÖ TRÄNINGSVERK  *2 kuponger med 30dagars fri träning 
- OLEARYS EKERÖ  *5 kuponger med halva priser och 2 för 1 
- KARAMELLGRÄND  *1 kupong halva priset upp till ett kilo 
- POKE BURGER   *3 kuponger 2 för 1 
- MGL SUSHI   *2 kuponger 2 för 1 för Friterad Spicy Tuna 
- EKERÖ VÅRDCENTRAL  *2 50:- på TBE-vacination 

Giltighetsperiod för sålda häften är 1 april-31 juli 2022. Senaste redovisningsdatum 
för träningsgrupperna in till kansliet måndag 2 maj. 

Vi vet att de lokala företagarna är mycket nöjda med att vi stöttar det lokala 
näringslivet. Många tackar oss för att vi väljer och bidrar till Ekerös näringsliv. Vi tror 
dock med ca 1000 sålda häften, per säljomgång, att vi bara når Ekerö IK internt och 
hoppas att vi med Er hjälp kan nå ut till Ekeröbor som inte är med i Ekerö IK. Vi 
kommer sälja på olika platser på Ekerö, använd därför gärna Ert nätverk att sprida 
information om häftet, på Ekerö. 
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/ Ledarna för TRÄNINGSGRUPPEN Mats Grönberg, Conny, Tomas, Erik och Rickard 
 
 
 

 


