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KFUM Central är i grunden en finansiellt stabil förening. Vi äger fastigheter, hyr ut

lokaler och driver hotellverksamhet. Vår affärsverksamhet bedrivs dels genom våra
dotterbolag, KOM Hotel AB samt vårt fastighetsbolag. KFUM Central hyr ut lokaler

till skolor och bedriver gymverksamhet. Normalt omsätter KFUM Central tillsammans
med våra bolag över 60 milj. kronor årligen. Överskottet från vår affärsverksamhet

finansierar KFUM Centrals verksamhet, både den egna verksamheten samt genom
bidrag till våra medlemsföreningar. Ni kan läsa hela vår ekonomiska

kommuniké här. 

Subscribe Past Issues RTranslate

https://mailchi.mp/47ff10c95574/centralbladet-4663241?e=[UNIQID]
https://central.kfum.se/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/Ekonomisk-kommunik%C3%A9-20200409.pdf
http://eepurl.com/RdUbP
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=c826d757c3fdfd2c2d67f1ae7&id=00f0da34f0
https://us8.campaign-archive.com/feed?u=c826d757c3fdfd2c2d67f1ae7&id=00f0da34f0
javascript:;


2021-04-20 Centralbladet #7

https://mailchi.mp/47ff10c95574/centralbladet-4663241 2/4

 
 

Vårt helt nya hotell är öppet och glänsande nytt. Köp ett presentkort på Giò eller ta
en Staycation och stötta därmed KFUM Central! Just nu kostar boende på Giò

endast 300 kr per person i dubbelrum så passa på att boka in dig för en staycation
med god middag i Giòs restaurang! Boka på info@hotelgio.se. Presentkort finns att

köpa i receptionen på Kom Hotel eller Hotel Giò.

 
KFUM Central   

 
Mån-Fre 08.00-18.00

Lör-Sön Stängt 
  

KFUM Central Träningscenter  
 

Mån–Fre 05.30-20.00 
Lör- Sön 05.30-17.00 

 
All gruppträning är inställd tillsvidare 
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Hallar 

Stängda. Endast öppna för bokad verksamhet.  
  

Om entré till Rosengatan 1 är stängd sker in och utpassering via Best Western KOM
Hotel, Döbelnsgatan 17. Begränsade öppettider är tillfälliga och gäller tillsvidare.

 
 

 
 

KFUM är en del av världens största och äldsta ungdoms- och
kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA finns i 130 olika

länder och engagerar över 70 miljoner människor. 
 

Missa inte vad som händer i rörelsen:
På https://www.ymca.int/, https://www.ymcaeurope.com/ och https://

www.worldywca.org/ kan du hålla dig uppdaterad.
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Vill du gå med i någon av våra medlemsföreningar? I föreningen finns det
plats för både nya och gamla medlemmar och vi är en förening för alla

åldrar. Läs mer här om vad vi erbjuder.

Facebook Hemsida Instagram

Copyright © 2019 KFUM Central, All rights reserved. 
Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit medlem hos KFUM Central eller någon av dess

medlemsföreningar. 
 

Our mailing address is: 
KFUM Central 

Rosengatan 1, Stockholm, Sverige 
Stockholm 11140 

Sweden 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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