
 

 

Frösåker Golf & Country Club, Frösåker Gård, 725 97 Västerås 

Telefon 021-30 96 00, Mail bokning@fgcc.se 
www.fgcc.se  

 

Guldmedlemserbjudanden 2021  
 

Bygglovsproffsen 

Kostnadsfri konsultation & 15% rabatt på projektering av bygglovs- & konstruktionsritningar 

för Guldmedlemmar.  

Kontakt via mail: marcus@bygglovsproffsen.se eller www.bygglovsproffsen.se för mer info.  

Eldabutiken Västerås 

Vedklyv Kindling Cracker Original – 1 199kr inkl. slägghammare (ord. pris 1 349kr) 

Besök oss på www.eldabutiken.se eller ring 021-208 44 för mer information 

Erbjudandet gäller mot uppvisade av guldkortet. 

Hässlöhuset - erbjudande för aktiva golfare med Guldkort 

Årskort (minst 12 månader) á 5400 kr (ord 6948) eller via autogiro á 450 kr/mån (ord 579). 

6 månaderskort á 3474 kr (ord 5274) eller via autogiro á 579 kr/mån (ord 879) 

Medlemspremie á 495 kr (ord 995). Grötfrukost på vardagar och kaffe är alltid påfyllt under 

receptionens öppettider. Relax ingår i medlemskapet.  

Behandlingar och spaprodukter 10% rabatt. 

Flottiljgatan 69 - Västerås - 021-800507 - info@hasslocare.se  - www.hasslohuset.se 

 

ICA Kvantum Västerås 

” 50% rabatt i Smack”  

Gäller valfri hamburgare med pommes / valfri pizza.  

För att ta del av erbjudandet visar du ditt guldkort vid beställning och betalning.  

Adress: Grytavägen 1, telefon: 021-816143 

Klara Städ 

Du som ny företagskund får 4 st greenfee-checkar på Frösåker GK om ni använder oss till 

ert kontorsstäd. 

Pröva-på-erbjudande på hemstäd för dig som ny privatkund - 165 kr/h efter RUT vid ett 

tillfälle. (ord pris fr. 245 kr/h) 

Besök oss på www.klarastad.se eller hör av er på 021-421 29 00 eller info@klarastad.se så 

berättar vi mer.  

Vi är Klara när du är nöjd! 

Mobilfixaren på Hälla shopping 

15% rabatt på ordinarie priser hela året, mot uppvisande av Guldkort. Vi reparerar spruckna 

skärmar och byter batterier på mobiltelefoner & läsplattor. 

Mer info om oss finns här: www.mobilfixaren.se 
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Mälardalens Tandklinik 

300 kr rabatt på basundersökning & 10% rabatt på tandblekning (ord pris 4600 kr) mot 

uppvisande av Guldkort. 

Mer info om oss finns här: https://malardalenstandklinik.se/ 

 

Stretch in Rest 

20% i rabatt på ordinarie pris mot uppvisande av Guldkort. Yoga Massage ute vid Frösåker 

med Susanne Lidmo-Hinas. https://www.stretchinrest.se/ 

Boka via mail: susanne@stretchinrest.se eller via telefon: 076-022 24 23 

 

Swetex 

15% på hela Swetex sortiment exkl. städmaskiner mot uppvisande av Guldkortet.  

Mer info om sortiment mm finns på www.swetex.se vi finns på Fältmätargatan 16 

Kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. 

 

Veteranpoolen Västmanland 

Vi erbjuder 10% rabatt för Guldmedlemmar på våra tjänster inom Hantverk, Trädgård & 

Hemstäd, självklart löser vi också RUT- och Rot-avdrag åt er.  

Besök oss på www.veteranpoolen.se eller ring 021-139500 för mer information. 
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