
Sommaraktiviteter 

 

FUB Lund med omnejd 

 

Träffa djuren på Habo gård och korvgrillning 
Alla är välkomna 

13 juli kl.10.30–14.00 

Ni får följa med vår aktivitetsledare och hälsa på djuren. Ni får hjälpa till att mata kaniner, marsvin, 

hästar, hundar, höns och katter. Efteråt grillar ni korv och äter tillsamman i parken.  

Pris 100kr per person (FUB står för kostanden för alla medlemmar och ledsagare) 

I priset ingår aktivitet och korv med bröd 

 

Korvgrillning och flottfärd 

För dig under 16 år med familj 

5 augusti kl.11.00–15.00 

Välkommen till Habo gård i Lomma. Ni börjar med att grilla korv och äter tillsammans i parken. 

Kl.13.00 åker ni ut på en tur med våra flottar. Våra kaptener tar er med på en fridfull färd längs Höje 

å ut till Lomma hamn. Under turen som tar ca 90 min. bjuds ni på fika.  

Pris 100kr per person (FUB står för kostanden för alla medlemmar och ledsagare) 

i priset ingår aktivitet och korv med bröd 

 

Korvgrillning och flottfärd 

För dig från 16 år 

8 augusti kl.11.00–15.00 

Välkommen till Habo gård i Lomma. Ni börjar med att grilla korv och äter tillsammans i parken. 

Kl.13.00 åker ni ut på en tur med våra flottar. Våra kaptener tar er med på en fridfull färd längs Höje 

å ut till Lomma hamn. Under turen som tar ca 90 min. bjuds ni på fika.  

Pris 100kr per person (FUB står för kostanden för alla medlemmar och ledsagare) 

I priset ingår aktivitet och korv med bröd 

 

 

 

Anmälan 

Du anmäler dig (obligatoriskt) till FUB Lund med omnejd genom att 

skicka: 

 Ett e-mail till info@fub-lund.se (märk med sommaraktivitet 
Habo gård) 

       eller 

 Ett brev till FUB Lund, Annegården, Skansvägen 5, 22649 
Lund 
 

Vi behöver din anmälan senast 10 dagar före respektive 
aktivitet, dvs 2 juli, 26 juli eller 28 juli. I anmälan anges namn, 
folkbokföringsadress och telefonnummer på alla deltagare 
inklusive personal/ledsagare. Ange också vilka som är 
medlemmar i föreningen. 

 

Aktiviteterna genomförs i samarbete med 

Lunds kommun Habo gård och Habostiftelsen. 

Adress: Habovägen 6, 23434 Lomma 

 

mailto:info@fub-lund.se

