
Vi öppnar studion!

Vi kan med glädje meddela att vi nu under hösten öppnar studion igen! Håll i hatten
för här kommer många nyheter!

Schema
I mailet bifogas schema. Som ni ser är det mesta som förut men observera att vi har
gjort några ändringar. Vi kommer att behålla söndagarna online. Detta för att om du
exempelvis blir förkyld eller reser bort så har du ändå möjlighet att praktisera varje
vecka, samt att det finns ett alternativ för er som känner oro över Corona och ännu
inte vill komma till studion. Vi kommer även att köra facebookkursen igen för dig som
vill gå den i kombination med studion eller separat. Den ingår för dig som väljer att
gå obegränsat antal gånger/vecka.

Erbjudande
Ta med en person som inte har yogat med oss sedan vi öppnade studion på
furunäset, om ni båda väljer hel termin får ni 25% rabatt på terminsavgiften!
Kanske det är dags för den där vännen eller släktingen (som du kanske i flera år
förklarat för hur helt otroligt fantastiskt det är med yoga) att äntligen ta steget att
komma igång! Eller den där personen som du känner som tränat tidigare och som
har haft lite motstånd i pandemins tider och tappat yogalusen för en period. NU är
tiden då det är dags för lite extra pepp! Därför erbjuder vi denna fantastiska rabatt till
dig som agerar yogaambassadör och den du tar med dig! Inspirera din vän, släkting,
arbetskamrat  eller bekant och få en rejäl rabatt för er båda på terminsavgiften
hösten 2021.

Boka din klass
Klasserna kommer att bokas i förväg. Som tidigare kommer bokningarna ske via
doodle. Mer information om detta kommer i ett separat mail. När ni kommer till
klassen hjälps vi alla åt att hålla avstånd och vi tar gemensamt ansvar att följa
folkhäslomyndighetens rekommendationer. Vi kommer även ha maxantal på 2
personer i omklädningsrummet och en person i materialrummet.

Yogashopen
Vi har inte gjort någon beställning ännu till vår shop, utan tänkte att vi först vill kolla
med er om ni har önskemål kring vad vi ska ta hem? Meddela gärna även om det är
något utöver yogaredskap ni skulle vilja se i vår shop. Exempel på det skulle kunna
vara te, rökelse, choklad och så vidare.

Reflektion, diskussion och Yoga
Vi bjuder alla som går 2 gånger/vecka eller obegränsat på tre tillfällen som vi kallar
för ”reflektion, diskussion och Yoga”. Varje tillfälle kommer att vara ca 2 timmar långt
och de kommer att ligga med ungefär fem veckors intervall. Detta blir lite som en



miniworkshop, men med utrymme för er att ställa frågor och diskutera det som vi
gjort på klasserna. Utifrån era funderingar så går vi igenom olika positioner. Detta är
alltså gratis för er som väljer 2gånger/vecka eller obegränsat. Om du väljer en
gång/vecka och vill delta vid något av dessa tillfällen så kostar de 250 kr per gång.

Vi är helt galet glada över att äntligen kunna träffa er i studion igen! Ni är
extraordinärt varmt välkomna till oss i höst!


