
Friskvårdsbidrag Hälsocenter Gröndal 
 
Hur får jag som anställd tillgång till Hälsocenter Gröndal?  
Som anställd behöver du göra ett aktivt val i Scania For Me/ Benify för att få tillträde. 
Alternativt köpa engångsbiljett i Hälsocenter Gröndals reception.  
 
Kan man teckna ett träningskort till en medföljande? 
Ja, en anställd kan teckna ett årskort för ytterligare två personer under förutsättning att 
den anställde också tecknat årskort. Detta görs via Scania For Me/ Benify mot 
nettolöneavdrag. 
 
Kan konsulter nyttja Gröndal?  
Ja, konsulter är välkomna med tillstyrkan från chef och betalar 2500 kr per år. 
Helårskort  och engångsbiljett finns att lösa. 
 
Hur gammal behöver man vara för att få träna på Hälsocenter Gröndal?  
Alla som tränar på Hälsocenter Gröndal måste vara minst 16 år. 
 
Kan jag som anställd teckna årskort vid Hälsocenter Gröndals reception? 
Nej, anställda hänvisas till att göra sitt köp av årskort via Scania For Me.  
Konsulter och pensionärer som inte har tillgång till Scania For Me kontaktar Hälsocenter 
Gröndals reception för support. 
 
Kan en anhörig teckna årskort vid Hälsocenter Gröndals reception? 
Nej, anhöriga till anställda kan endast teckna årskort genom att den anställde gör en 
beställning via Scania For Me mot nettolöneavdrag.  
 
Om jag inte har årskort, har jag ändå tillgång till Gröndal vid avdelningsaktiviteter, 
personalarrangemang, möten, etc? 
Ja, alla anställda är välkomna till Hälsocenter Gröndal i samband med ovanstående 
aktiviteter. 
 
Vad menas med avdelningsaktivitet? 
När avdelningen via sin chef/ assistent har bokat en aktivitet räknas det som 
avdelningsaktivitet. 
 
Jag är anställd och har utnyttjat mitt friskvårdsbidrag externt, kan jag besöka 
Hälsocenter Gröndal ändå och träna?  
Ja, du kan köpa årskort för 2500 kr på Scania For Me eller engångsbiljett för 75kr.  
   
Kommer ni ha klippkort eller liknande på Gröndal?  
Nej. Vi erbjuder årskort eller engångsbiljett. 
 
Kan man komma och provträna på Gröndal?  
Ja, du är välkommen att provträna utan kostnad. 
 
Om jag vill träna gruppträningspass, hur bokar jag mig där om jag ska träna med 
engångsbiljett?  
Gröndals reception hjälper till med detta vid ankomst i mån av plats. 
 
Vad händer om jag löser helårskort på Gröndal men slutar på Scania?  
Du kommer i så fall få träna på Gröndal till dess att ditt årskort löpt ut. Därefter kan du 
dock inte förnya årskortet. Vid avslut behövs nytt passerkort hämtas ut, detta görs i 
reception på Gröndal. 


