
TA BÅTEN TILL 
GOTLAND
och upplev Sveriges
största ö.
 

SOMRIGA 
ERBJUDANDEN 

FÖR HELA
FAMILJEN

Exklusivt för dig som är 
Coop-medlem.

TA TÅGET 
NORRUT
och paddla havs-
kajak längs 
Höga Kusten.

CYKLA 
SYDKUST-
LEDEN
och njut av Skånes hav och
öppna landskap.

TRYGGT
Under rådande omständigheter 
är det viktigt att vi hjälps åt att 

följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Var rädd

 om dig själv och andra.

Semestra

SEMESTER
Häng med oss på en resa genom Sommarsverige! Ta del av fantastiska erbjudanden och upplev mer som medlem med Coops partners, 

som SJ, Destination Gotland, Nordic Choice Hotels, Sweden by bike, Golfhäftet, Espresso House, SkiStar, Strömma, Adlibris m. fl.  



Äntligen är sommaren här! Även i år lite annor-
lunda mot vad vi är vana vid. Men med lika 
fina medlemserbjudanden från oss och våra 
partners. 

VÄLKOMMEN TILL EN 

SOMMAR
MED COOP
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Ta båten till Gotland 
och upplev Sveriges 
största ö.

Åk tåg till Höga Kusten och paddla havskajak i ett världsarv, 
ta färjan till exotiska Gotland och upplev raukar och magiska 
stränder eller cykla Sydkustleden och upptäck alla smultron-
ställen längs vägen. Här har vi samlat sommarens bästa 
erbjudanden för dig som är medlem. Gå in på coop.se/sommar 
för att se aktuella medlemserbjudanden 
och få mer information om vad 
som passar bra att uppleva
på hemmaplan.

En härlig sommar

 önskar vi från Coops

Partnerprogram!

11
Cykla Sydkustleden 
och njut av hav och 
öppna landskap.

15
Träna med barnen 
– kul tips & inspiration 
med Leila Söderholm.
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Coop-poäng och 50 GB 
extra surf. Skaffa på 
hallon.se/COOP

Priset 49kr/mån gäller under 4 månader vid nyteckning av mobilabonnemang 4GB, därefter 99 kr/mån. I mobilabonnemang 4 GB ingår 4 GB data/mån, därefter kan mer data köpas vid behov för tillkommande 
kostnad enligt ordinarie prislista. Du kan spara max 100 GB surf. Vid uppsägning av abonnemang, byte till billigare abonnemangsform eller byte till kontantkort försvinner den surf du har sparat. Samtal inom 
Sverige och SMS till hela världen ingår (betal-och satellitsamtal/SMS ingår ej). Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2021 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. 

Hallon är en del av HI3G Access AB. Mer info på hallon.se

5000 poäng
& extra surf!

per mån i 4 mån, 
därefter 99 kr/mån.

49:- extra surfpott

+50GB

4 GB
surf/mån

Dags att rasta?

Fyll på med energi och sträck
på benen under resan! 

Som Coop-medlem får du 10 % 
rabatt på hela sortimentet på 
Rastas vägrestauranger. 
Visa bara upp ditt medlemskort 
i kassan när du köper frukost, 
lunch, middag eller eftermiddags-
fika för att ta del av erbjudandet.

Rasta finns utmed alla större 
riksvägar runtom i Sverige. Från 
Kalmar i sydost till Tönnebro, 
några mil norr om Gävle.
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När
äv vi 

framme?



”Få poäng på allt du handlar, 
medlemspriser, personliga 
erbjudanden, rabatter 
hos våra partners 
och mycket mer.”
  

MEDLEMSSIDA

SAMLA POÄNG
VARJE KRONA

RÄKNAS

GÖR SÅ HÄR FÅ KOLL PÅ MATKONTOT MED 

COOP MATKONTO
Med Coop Matkonto får du 
koll på matpengarna och 
0,5 poäng extra per krona när 
du betalar med kortet hos 
Coop. Kortet har ingen års-
avgift och insatta pengar om-
fattas av insättningsgarantin.

Som aktiv medlem är det här 
det enda Coop-kortet du 
behöver. Det fungerar som 
medlems-, betal- och kredit-
kort i ett och ger 0,5 poäng 
extra per krona på alla dina 
köp, både på och utanför Coop.

Som medlem i Coop tjänar du poäng på 
redan rabatterade priser när du handlar hos 
våra utvalda partners, på sådant du ändå 
behöver. Läs mer på coop.se/tjanapoang

PARTNER-
ERBJUDANDEN
Nöjen, resor, hotell och 
mycket mer – vi har många 
unika erbjudanden för alla 
medlemmar att ta del av 
utan att använda poäng. 
T.ex. Destination Gotland,  
SJ, Nordic Choice Hotel,  
Outdoorexperten, Cykloteket, 
Adlibris, Hotellpremien m.fl.

MAXA 
DINA POÄNG

MED COOP
MASTERCARD

Hej!

Även i sommar är det läge för att stanna 
hemma och upptäcka allt fantastiskt 

som Sverige har att erbjuda. 
Gå in på coop.se/sommar och ta del av 

våra aktuella medlemserbjudanden som 
passar bra att uppleva på hemmaplan. 

Anton Nyman, Chef Partnersamarbeten.

Njut av obegränsad

med Readly i sommar!

Ta del av ditt 
Readly-erbjudande på 
readly.se/coop eller 
genom QR-koden.

2 månader
gratis

+ 10 000
COOP-poäng

magasinläsning

Untitled-1.indd   1Untitled-1.indd   1 2021-04-06   16:472021-04-06   16:47

Gå in på
coop.se/blimedlem

Fyll i
personnummer 
och mejladress.

Betala 100 kr 
i medlemsinsats, 
välj swish eller 
kort.

Ditt Coop-kort 
kommer med 
posten inom 
några dagar.
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Väl framme på Sveriges största ö finns hur mycket som helst att se och upptäcka. 
Som Gotlands magiska raukar som står lite här och var på ön. Raukarna vid Digerhuvud 
på norra Fårö är många och väldiga och ligger perfekt för en picknick i solnedgången. 
På södra Gotland ligger Holmhällar naturreservat, ett cirka en kilometer långt och upp  
till 40 meter brett raukområde. Även här står raukarna tätt och är upp till fem meter höga.

Ull-Gulla i Västergarn
På Ammor Gård i Västergarn kan 
du besöka en lammbonde och 
lära dig allt om lamm och vallning. 
Självklart får du klappa de ulliga 
gulliga lammen. Efteråt serveras 
lunch i Valbyte fiskeläge. Läs mer 
och boka på destinationgotland/
ull-gulla-i-vastergarn

Avsluta med en dag
i Visby
Strosa i de vackra gränderna innan-
för ringmuren, åk minitåg genom 
Visby, ät lunch på någon av alla 
restauranger på Stora torget och 
ta en glass i hamnen. 

Tips på mysiga krogar
På Gotland väntar många härliga 
matupplevelser. Här är några 
favoriter: Tuppens Krog, Fårö- 
gården, Lilla Bjers, Gåsemora och 
Bruna Dörren med härligt utomhus-
häng. Missa inte heller att stanna 
till och smaka nyrökt flundra från 
någon av fiskebodarna längs 
kusten. Effektiv ränta vid utnyttjad kredit på 20 000 kr är 16,78% (2020-02-05). 

Läs mer och ansök idag på coop.se/CoopMC

SKAPA SOMMARMINNEN 
OCH SAMLA POÄNG. 
Ta färjan ut till skärgården med familjen, åk på dagsutflykt och bada vid klippor,  
eller boka en weekend på hotell. Ta vara på dina upplevelser i sommar och låt ditt  
Coop Mastercard samla poäng åt dig, samtidigt som du skapar härliga minnen.  
Kortet innehåller en bra köpförsäkring och kompletterande reseförsäkring där  
självriskeliminering för hyrbil ingår. 

Uppgradera till Coop Mastercard och få poäng på allt du handlar  
– överallt. Poängen kan du omvandla till värdecheckar hos  
Coop eller till upplevelser och produkter hos våra partners. 

 
POÄNG  
NONSTOP.

Samla 

BADFLAMINGON hittar du på 
utvalda Stora Coop-butiker. 

Storlek: 142x137x97 cm.

25 % rabatt på personbiljetten på 
utvalda avgångar t.o.m. 19/9 -21.
Läs mer och boka via 
coop.se/destination-gotland 
Rabatten gäller utöver eventuella 
student- och seniorrabatter. 

 TA BÅTEN TILL

 GOTLAND
Upplev Gotland i sommar. Boka din resa på Destination Gotland 
som bedriver färjetrafik från Nynäshamn och Oskarshamn till Visby. 
I år kommer det även att finnas en sommarlinje från Västervik. 
Som medlem får du alltid 25 % rabatt på personbiljetten, gäller 
utvalda avgångar t. o. m. 19/9-21.

TIPS PÅ VÄGEN! Stanna vid en
gårdsbutik och handla 
nyskördat eller fynda 
roliga prylar på en av 

öns alla loppisar. Besök 
någon av öns medeltida 
kyrkor och känn tidens 

vingslag.
 

VI V
ILL HA GLASS

! 

Missa inte 
Glassmagasinet i Visby. 
Här kan du både njuta 
av äkta italiensk gelato 

och titta på båtarna i 
inre hamnen. Även Gute 
glass i Visby är väl värt 

ett besök.
 

Sandstrand eller 

klappersten? Hitta din 

favorit i sommar!
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SKANNA QR-KODEN OCH GÅ 
DIREKT TILL ERBJUDANDET.



Res hit med tåget! Som medlem har du
alltid minst 10 % rabatt på tågresor med SJ.  

Här varierar kustlinjen med sina många vikar och fjärdar som 
gör att upplevelsen bjuder på ständiga överraskningar. Upplev den 
magiska känslan av att ljudlöst glida fram i vattenlinjen en stilla 
sommarmorgon, slå upp ditt tält på en av de vackra öarna, laga mat över
öppen eld och njut av de magiska kvällarna. Passa på att besöka unika 
pärlor som Ulvön, känd för sin surströmming och Mjältön med sannolikt 
Höga Kustens bästa utsikt. Välj mellan turer som exempelvis Ådalsturen 
– en fantastisk tredagarstur nedströms längs Ångermanälven och 
sträckan Bönhamn – Högbonden, en kort men oerhört vacker sträcka 
förbi Höga Kustens mest välbesökta fiskelägen, fyrön Högbonden och  
många fler. 

HYRA KAJAK & KANOT
Längs med Höga Kusten är det lätt att hyra 
kajak. Här är några förslag:

Höga Kusten Kajakcenter
Lappuddens Friluftscenter
Hemsö Kajak & MTB
Bönhamn Kajak

”År 2000 blev Höga Kusten 
upptagen på världsarvslistan

av FN-organet UNESCO.”

Mer info hittar du på Höga Kusten 
Turistservice, telefon: 0771-26 50 00 
hogakusten.com

Tortillabröd som fylls med marshmallows, 
hallon och choklad blir en perfekt 
avslutning på campingmiddagen!

4 PORTIONER TID: 10 MIN

Tortillarulle med 
marshmallows, hallon 
och choklad

1. Lägg ut 4 stora tortillabröd och fördela  
3 dl minimarshmallows, 125 g hallon och 
50 g hackad choklad ovanpå. Rulla ihop till 
rullar.

2. Grilla med skarven nedåt på direkt värme 
till fin yta. Grilla sedan runt om till fin färg 
och marshmallows och choklad har smält.

 3. Skär upp rullarna och servera direkt. 
Garnera gärna med extra hallon, mini-
marshmallows, riven choklad och ev citron-
meliss eller mynta.

•
•
•
•

Vatten
Solglasögon
Rejält med god mat
Vattentäta väskor

Som medlem får du alltid minst 
10 % rabatt på alla SJ-resor. 
Läs mer och boka via coop.se/sj
senast 10 dagar före avresa. 
Rabatten gäller utöver eventuella 
student- och seniorrabatter. 
I Coops poängshop kan du även 
växla poäng mot resor med SJ. 
Ta tåget till Örnsköldsviks 
Resecentrum. Härifrån går 
bussar som stannar vid Docksta 
Marina eller Skuleberget. 
Handla din utrustning på Outdoor-
experten.se och tjäna 3 kr per krona.

God och värmande soppa som blir extra 
matig med linser och mozzarella. Perfekt 
att laga till utomhus på ditt primuskök.

4 PORTIONER TID: 20 MIN

Tomat- och linssoppa 
med mozzarella 

1. Värm 400 g krossade, smaksatta 
tomater i kastrullen till köket.

2. Tillsätt 1 msk honung, 1 msk olja, 200 g 
körsbärstomater och 2 dl kokta linser 
(valfria). Smaka av med salt och peppar 
(och ev extra vitlök och chiliflakes).

3. Låt sjuda tills tomaterna är genom-
varma.

4. Riv 250 g mozzarella och bladen från
1 kruka basilika i småbitar. Vänd ner i 
kastrullen och servera direkt, gärna med 
ett surdegsbröd."Det är

härligt att vara
på topp"

Nyhet! Valle Kids Club
Här får alla barn med spring i benen 
hänga med Valle och hans ledar-
kompisar på oförglömliga äventyr i 
vår fantastiska fjällmiljö. I Valle Kids 
Club lär sig barnen massor med roliga 
saker och får snabbt nya vänner. För 
barn mellan 4 och 9 år.

Nyhet! Teen Camp - Bike
Här kan de lite äldre barnen utmana sig 
själva och testa på fjällcykling på ett 
kravlöst sätt. Under vägledning av våra 
duktiga guider får de uppleva spänning 
genom olika typer av cykling i fjällmiljö, 
samtidigt som de träffar nya kompisar. 
För barn mellan 8 och 15 år. 

DRA TILL

FJÄLLS 

MATTERMOS
Rostfri, rymmer 

550 ml. Du hittar 
den på utvalda  

Stora Coop-butiker.

Foto: Eva Hildén 

Foto: Fabian Björnstjerna 

 
I SOMMAR!

K

AMPANJPERIODER
:

Juni 15/6–30/6 2021
SISTA BOKNINGS- 

DAG 30/5.

Aug 16/8–29/8 2021
SISTA BOKNINGS- 

DAG 4/7.

PADDLA 
HAVSKAJAK

I HÖGA 
KUSTEN

En nyhet denna sommar är även våra ledarledda barn- 
och ungdomsaktiviteter Valle Kids Club och Teen Camp 
Bike. Under Coops sommarveckor får du som medlem 
upp till 30 % rabatt på utvalt boende på SkiStars 
skandinaviska fjällorter. Kombinera Coops sommar-
veckor med 10 % lanseringsrabatt på SkiStar 
Sports & Adventures nya barn- och ungdoms-
aktiviteter Valle Kids Club & Teen Camp Bike – 
Bokas före 15/5 2021 på skistar.com 
Läs mer på coop.se/skistar

Ta med familj eller kompisar och upplev SkiStar Sports 
& Adventures med massor av spännande aktiviteter – 
allt ifrån cykling i olika former och vandring till helt 
nya klätterparker med ziplines, äventyrsgolf, padel- 
tennis m.m. i vår vidunderligt vackra fjällvärld.
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Coops sommarveckor kan kombi-
neras med SkiStars presentkort i 
vår poängshop.

SKANNA QR-KODEN OCH GÅ 
DIREKT TILL ERBJUDANDET.

SKANNA QR-KODEN OCH GÅ 
DIREKT TILL ERBJUDANDET.

Kom 
    ihåg!

  



Boka hotell med dina 
Coop-poäng

Oavsett om du reser privat eller med jobb, till nya platser 
eller vill njuta av en hotellupplevelse på hemmaplan så kan 
du nu växla dina Coop-poäng till Nordic Choice Club-poäng. 

Kom ihåg att du som Coop-medlem får 15% rabatt
på våra hotellrum alla helger, hela året.

Växla dina Coop-poäng idag, 
gå in på coop.se/nordic-choice

CYKLA 
SYDKUSTLEDEN
Cykla Sydkustleden i sommar och njut av undersköna åkrar och ängar, skogar 
och hav. Sydkustleden består av sex etapper, totalt 260 km cykelled och sträcker 
sig längs Skånes sydkust mellan Simrishamn på Österlen och Helsingborg, via 
Trelleborg, Skanör-Falsterbo och Malmö. Avstånden är korta och passar därför 
även den mer ovana cyklisten och dig som cyklar med barn. För boende finns 
många alternativ inklusive camping, B&B och hotell. Längs vägen kan du bada på 
några av Sveriges vackraste stränder som Sandhammaren och Beddingestrand, 
njuta av historiska och natursköna miljöer som medeltidsborgen Glimmingehus 
och stenformationen Ales stenar vid Kåseberga, ta en båttur från Landskrona till 
ön Ven, upptäcka mångkulturella och mysiga Malmö och äta och dricka gott på 
gästgiverier, caféer och restauranger.
 

HUVUD-
STRÄCKNING

SIMRISHAMN-YSTAD-TRELLE-
BORG-SKANÖR/FALSTERBO-

MALMÖ-LANDSKRONA-
HELSINGBORG.

Förra sommaren 
cyklade jag och min man från 
Simrishamn till Helsingborg. Med på 
äventyret var dvärgschnauzern Enzo 
4 månader. Under veckan bodde vi på 
hotell och B&B och stannade längs 
vägen för mysiga bad- och fikastopp.

Är du i krokarna ska du inte missa 
det oförglömliga bageriet Olof Viktors i 
Glemmingebro. Även de långa strän-
derna, badhytterna i Ystad och den 
varierande naturen var fantastisk. 

Väl framme i Helsingborg avslutade 
vi veckan med en smakupplevelse 
på Sillen och Makrillen vid havet. 
En väldigt härlig semester som  
nästan kändes exotisk med bland-
ningen av småstäder som Simris-
hamn och storstäder som Malmö.

                  Johanna, Stockholm 

Pågatåg
Cyklar får tas med i mån av plats, dock 
max sex cyklar per tåg. Cykelbiljett köper 
du i biljettautomat eller app strax innan 
avresa. Om du köper din personbiljett i 
appen så kan du göra ett tillägg för din 
cykel, priset är 20 kr och gäller under 
2 timmar i hela Skåne.

Öresundståg
Cyklar får tas med i mån av plats, dock 
max nio cyklar per tåg. Cykelbiljett köper 
du i biljettautomat eller app strax innan 
avresa. Om du köper din personbiljett i 
appen så kan du göra ett tillägg för din 
cykel, priset är 20 kr och gäller under 
2 timmar i hela Skåne.

Hos cykloteket.se tjänar du som 
Coop-medlem 2 poäng per krona 
när du handlar genom länken på 
coop.se. Hos Sweden by Bike 
hittar du färdiga cykelpaket med 
boende, mat och föreslagna turer 
till extra förmånliga priser för dig 
som Coop-medlem.
Du kan även lösa in dina poäng 
mot valfri cykelkarta. I serien 
(Norstedts förlag) ingår 30 kartor 
fyllda med cykelleder i Götaland, 
stora delar av Svealand samt 
området runt Siljan. Här finns 
även förslag på mysiga boenden, 
sevärdheter och badplatser m.m.
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SKANNA QR-KODEN OCH GÅ 
DIREKT TILL ERBJUDANDET.

FIKA 
FÖR DINA POÄNG! 

Stanna till på Espresso House och njut
av en ljuvligt doftande latte, en bagel, en bowl

eller en läskande lemonad! Espresso House
är en rikstäckande kedja med över 

200 caféer i Sverige.

SKANNA QR-KODEN 
OCH GÅ DIREKT TILL 

ERBJUDANDET.

"Vi 
cyklade från 

Simrishamn till
Helsingborg."

 



 

OCH SPELA 
GOLF
Längtar du efter att spela golf i sommar? Varför inte packa klubborna och styra 
kosan mot Värmland i år? Här finns flera vackra golfbanor, t.ex. Sunne GK och 
Torsby GK. Som Coop-medlem har du alltid tillgång till fina förmåner och erbju-
danden via Hotellpremien. Bo på hotell med god frukost, få en härlig skönhetssömn 
och mysig avkoppling, alltid från 745 kr/natt inkl. frukost samt 500 poäng per 
bokning. Du vet väl att du även kan växla dina poäng som delbetalning i poäng- 
shoppen. Exempelvis på Selma Spa, vackert beläget i värmländska Fryksdalen. 
Tillbringa dagen på den vackra golfbanan, koppla av i den härliga spaavdelningen 
med pooler både ute och inne och njut av den fantastiska maten. Tar du bilen, 
passa på att besöka något av alla fina utflyktsmål som Sandgrund, Lars Lerins 
konstmuseum i Karlstad, eller Selma Lagerlöfs minnesgård Mårbacka. 

HALV GREENFEE MED 
GOLFHÄFTET 

Med Golfhäftet kan du spela massor av golf till  
halv greenfee under hela 2021 på 211 golfbanor 
i Sverige och totalt 1100 i Europa. På golfbanan 
visar du upp Golfhäftet-kortet och spelar därefter 
till halv ordinarie greenfee. I poängshoppen kan  
du använda dina poäng till Golfhäftet och golf- 
utrustning som t.ex. bollar, handskar och peggar.

 
SPELA HÄR
På golfivarmland.se hittar du alla värmländska 
golfpärlor. Här finns ett komplett utbud av banor 
för alla spelare. På golfhaftet.com hittar du tips på 
fler golfbanor i Sverige.

Ta en Grönt kort-kurs online med 
30 % rabatt och lär dig spela golf 
med videolektioner och övningar, 
snabbt och enkelt för dig som 
gillar självinlärning. Eller skaffa 
ett medlemskap med 10 % rabatt 
hos Happy Golfer för att spela 
för greenfee på andra banor redan 
idag.

Sök efter hotell eller destination. 
Exklusivt för dig som Coop- 
medlem. Med Hotellpremien 
bor du riktigt bra och prisvärt 
längs vägen. Alltid från 745 kr/natt 
för två personer inklusive frukost 
när du bokar 1–5 nätter. Välj mellan 
750 tre- och fyrstjärniga hotell på 
över 230 destinationer. Det enda 
som behövs för att ta del av Hotell-
premien är Coop-kortet. En miljon 
medlemmar har redan bokat – och 
det finns gott om plats för dig också! 

ÅRETS GLASSNYHETER hittar du på 
utvalda Coop- och Stora Coop-butiker.

SPELA MED STIL 
Det är kul att klä upp sig, både på banan och 
till middag. Hos Best of Brands tjänar du som 
Coop-medlem 4 poäng per krona när du handlar. 
Här hittar du t.ex. kända märken som Boss,  
Filippa K, Peak Performance och J Lindeberg. 
Den sistnämnda med egen cool golfkollektion.

 

SOV 
GOTT

 
"Mmm...

mamma jag vill

ha croissanten? 

HEMESTER-GOLFA TILL HALV GREENFEE!

ANVÄND DINA COOP-POÄNG TILL GOLFHÄFTET, 
OCH SPELA GOLF TILL HALV GREENFEE PÅ 211 ST GOLFBANOR I SVERIGE  

(TOTALT 1100 I EUROPA).

SOMMARENS HÄRLIGASTE

Ingen sommar är fullkomlig utan en tur till sjöss.  
Följ med på en utflykt till ytter skärgården, kryssa längs 
natursköna kanaler eller upplev storstaden från vattnet.  
Vi hälsar stora som små livsnjutare välkomna ombord!

20% 
RABATT
för COOP 
medlemmar

STOCKHOLM
Stora kanalturen till Gustavsberg 260:- (325:-)

Strömma kanalturen till Sandhamn 332:- (415:-)
Båtutflykt till Skokloster Slott 332:- (415:-)

Båtutflykt till Birka Vikingastaden 356:- (445:-)
Båt till Drottningholms slott 200:- (250:-)

Båt till Fjäderholmarna 132:- (165:-)
Båt till Vaxholm 264:- (330:-)

GÖTEBORG
Lilla Skärgårdsturen med guide 264:- (330:-)

Båtutflykt runt Hisingen 208:- (260:-)
Paddan på Säveån 236:- (295:-)

Rundtur Paddansightseeing 159:- (199:-)

MALMÖ 
Rundan Båtsightseeing 140:- (175:-)

Bokning och mer info på: 
www.coop.se/stromma

WORKING
WITH STROMMA

TO SAVE
THE BALTIC SEA

BÅTUTFLYKTER

 
"Mmm...

mamma kan jag 

få croissanten? 
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TRÄNA MED 
BARNEN

Leila Söderholm
Ålder: 49 år. 

Yrke: Träningsexpert, kostrådgivare 
och föreläsare sedan 20 år. 

Tränar helst själv: 
Korta, effektiva pass med styrka 

och kondition som varar max 15–20 
minuter. Mycket vardagsmotion 

däremellan. 

Be barnen räkna eller 
sköta tidtagningen

Använd lappar med färg-
glada stora bokstäver 

Att kasta en boll för att  
se hur långt en vuxen ska 
röra sig är väldigt roligt 

•

•

•

  

Passa på att ta hand om dig själv och familjen under 
semestern. Med Coops nya hälsopartner PerformIQ Lifes 
hälsoverktyg får du hjälp att jobba med din hälsa och 
välmående.

Genom coacher som Leila Söderholm, en av Sveriges mest omtyckta hälso- 
experter, känd från bl.a. TV4, erbjuder PerformIQ Life inspiration, motivation  
och välbeprövade kurser för hela familjen. För nybörjaren såväl som för dig 
som tränar på en hög nivå. Och för dig som vill träna med barn.  
– Personligen älskar jag att involvera mina barn i min rörelse och det har ofta 
varit det enda alternativet för att få till träning, säger Leila Söderholm. Genom 
att involvera barnen redan som små, planterar du en vana som gör det naturligt 
att träna tillsammans genom olika åldrar. I kursen Träna med barn ingår styrka, 
balans och kondition men framförallt utmanar vi motoriken hos vuxna, menar 
Leila Söderholm. Inkludera barnen i din träning men tvinga dem aldrig.
Tänk att de leker och du tränar. Prova olika vägar, så hittar du den väg som 
passar dig och dina barn bäst.

”Nu kommer

jag och tar er!”

KOM I FORM MED KUBB! Finns på  
utvalda Stora Coop-butiker.

Hur vill du helst bo på din 
semester? Är det i fjällen, vid havet 

eller kanske i skogen?  
På camping.se hittar du massor 

av inspiration och information om fler 
än 320 campingplatser i Sverige. 

Med digitala förmånskortet 
Camping Key Europe blir din 
semester billigare, bekvämare 
och tryggare. Med kortet får du 
bland annat rabatter på drygt 
3 000 campingplatser i Sverige 
och Europa, massor av erbju-
danden och en fördelaktig 
olycksfallsförsäkring. Som 
Coop-medlem kan du redan nu 
klicka hem förmånskortet i 
Coops poängshop för ordinarie 
pris 16 000 poäng. Giltighets-
tiden är 12 månader från dagen 
du köper det.

VEGETARISK BOWL

Skanna QR-koden

I år är vi ute mer än någonsin,  
därför har vi tagit fram några  
recept du enkelt kan laga  
på ditt primuskök.
Läs mer på 
coop.se/recept

 LÄS
& LYSSNA

CAMPA
I SOMMAR 
Vi svenskar älskar att campa och snart drar camping-
säsongen igång igen. Vill du också testa på campinglivet i 
sommar? På camping.se hittar du massor av inspiration 
och information om fler än 320 campingplatser i Sverige. 

Att campa är inte längre synonymt med att ställa upp sitt tält eller en husvagn
på en och samma plats i flera veckor. Det kan lika väl handla om att bo i husvagn, 
husbil, tält, stuga eller rum. Och de flesta campingplatser kan idag erbjuda allt 
ifrån bad till restaurang & café, minigolf, affär m.m. Att campa betyder frihet, 
variation och närhet till naturen. Men är också ett härligt sätt att umgås med 
andra.

eller försvinn in i tegelstenen du fick i 
julklapp. Hos våra partners, Adlibris, 
Nexstory, Readly och Tidningskungen 
finns massor av härliga böcker och 
tidningar för både stora och små och 
många sköna poäng att tjäna. T.ex. får 
du som medlem 10 000 Coop-poäng 
och 2 månaders obegränsad magasin-
läsning utan kostnad när du skaffar 
ett konto hos Readly.

På badstranden och bryggan, på tåget 
eller färjan. Sluka en spännande 
deckare, förkovra dig i ett favoritämne 

Fågel
fisk eller 

mittemellan

Mat smakar bäst utomhus. 
Vårt praktiska primuskök, med många 

delar, hittar du på utvalda Stora Coop-butiker. 

Hälsoverktyget från PerformIQ 
Life innehåller bl.a. onlinekurser 
med experter som inspirerar dig 
att komma igång att träna, bli 
starkare, hitta nya kostvanor och 
utvecklas mentalt. Alla kurser 
är enkla att följa och när du köpt 
en kurs kan du använda den fritt 
på alla dina enheter och när som 
helst gå tillbaka och repetera hela 
eller delar av kursen.

Tips 
  från Leila! 

VATTENFLASKA 500 ml. I glas med 
silikongrepp och lock i plast. Finns i 
rosa, mintgrön och svart på utvalda 

Stora Coop-butiker. 
.

Foto: Fabian Björnstjerna 
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OCH KOPPLA AV
Släpp alla måsten, upptäck nya smultronställen och få frukosten serverad 
efter en lång och skön sovmorgon. Som Coop-medlem kan du alltid unna dig 
några avkopplande dagar på hotell, utan att det kostar skjortan! När du  bokar 
med  Hotellpremien betalar du endast från 745 kr/natt för ett dubbelrum, 
 inklusive  hotellfrukost för två. Passa på att boka senast 6/6, 2021 så får du 
 ytterligare 200 kr rabatt* på alla hotell i Sverige. Ange rabattkod SOMMAR2021

PS. Missa inte att du kan använda dina Coop-poäng till en värdecheck i Poäng-
shoppen och få ännu mer rabatt. 

CHECKA IN

 *Erbjudandet gäller när du bokar 3–5 nätter senast 6/6, 2021 
och övernattar innan 31/12, 2021. Kostnadsfri ombokning!

200 kr
extra medlems-

rabatt*

Just nu!
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