
Flotte
För dig från 16 år

Lördag 10:e juni, kl. 13-15
Vi samlas på Habo gård. Våra flottkaptener tar er med på en härlig tur med våra flottar längs med Höje å. 

Under turen bjuds ni på kaffe, te, saft och kaka. Det finns flytvästar att låna.
Sista anmälningsdag: 26:e maj

För att bli medlem i FUB gå in på:
 www.fub.se/om-fub/bli-medlem/

För huvudmedlem kostar det 300 kr/år. Är någon i din familj (även 
om ni bor på olika adresser) redan huvudmedlem kan du bli 

familjemedlem för bara 60 kr/år. 
Som lokalförening uppge FUB Lund med omnejd.

Ut i naturen
För dig från 16 år 

Lördag 15:e april, kl. 10.30-13.00
Vi samlas på Habo gård och promenerar sedan tillsammans ut i skogen i Lomma kyrkfure. Vi letar vårtecken

 i naturen och lär oss om allemansrätten. Vi stannar till vid Lomma scoutgård 
där vi gemensamt lagar en god lunch över öppen eld.

Sista anmälningsdag: 31 mars

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

 E-post till: info@FUB-lund.se (märk med ”Våraktivitet Habo gård”)
I anmälan anges namn och telefonnummer på alla deltagare inklusive ledsagare samt behov av special-

kost. Ange också om du är medlem eller om du kommer att ansöka om medlemskap.

Våraktiviteter

FUB Lund med omnejd
i samarbete med Habo gård och Habostiftelsen

Aktiviteterna vänder sig till FUB:s medlemmar. FUB står för kostnaderna så du som medlem samt din led-
sagare betalar ingenting för att delta. (För information om hur du blir medlem, se längst ner på sidan).

Schlagerfest
För dig från 16 år

Lördag 20:e maj, kl. 19-22
Välkomna på schlagerfest på Habo gård! Dansa till Dj:ns medryckande musik på dansgolvet och ta något 

gott att äta och dricka i vårt café. FUB bjuder på korv eller toast, kaka och alkoholfri dryck. Öl, vin och cider 
finns till försäljning i baren.

Vi erbjuder gemensam busstransport från Botulfsplatsen kl.18.30 med retur kl.22.00. (Uppge vid anmälan 
om du vill åka buss).

Sista anmälningsdag: 16:e april

Adress: Habo gård, Habovägen 6, 23434 Lomma


