
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

Biblioteken i Staffanstorps Kommun 

 17/6 – 18/8 

                       Hjärup Staffanstorp 

Mån 10-15 10-19  

Tis 15-19 10-19 

Ons 15-19 10-15  

Tors   10-15 10-19  

Fre 10-13 10-15 

Tel. 046-251594 046-251265 

Midsommarafton stängt. 

SKOLUNGDOMAR!  

Spela bangolf GRATIS mån - fre 10-13 

Ordinarie öppethållande: 

Mån-tors 17.30–22.00 

Fre            17.30–21.00 

Lör            15.00-20.00 

Sön           15.00-22.00 

Sista utsläpp 1 tim. innan stängning.  

 

Staffanstorps bangolfklubb, Skånevägen  

www.sbgk.net 

Badet! 

Sommartider 20 maj – 25 augusti:  

Måndag – fredag     9-19 

Lördag – söndag     10-18  

 

Entré: 

Ungdom:  30: -  säsongskort 400: -  

Vuxen:     60: -   säsongskort 700: - 

 

Tel. 046-25 13 40 

Friskis och svettis 

 Start måndag den 17 juni    

kl. 18:30.                                

Sedan är det måndagar och 

torsdagar kl.18:30 hela 

sommaren fram tom torsdag 

22 augusti 

Gratis för alla! Kom som 

du är! 



Anmälningsblankett 
 Sommaren 2013 
 
Utmaningar 12/8 
 
Tosselilla 14/8 
 
 
Anmälan är bindande när anmälningsavgiften inbetalts och återbetalas  
ej. Deltagare förbinder sig att följa de ordningsföreskrifter som utfärdas 
för resan. Vid alla resor gäller generellt rök och drogförbud. 
Om deltagaren inte följer personalens anvisningar kan personalen 
på vårdnadshavarens bekostnad skicka hem deltagaren från utflykten på  
sätt som av oss finnes lämpligast. 
 
Vi har läst ovanstående text och förbinder oss att följa 
instruktioner/förutsättningar för resan. 
Anmälningsavgiften betalas kontant i samband med att  
anmälningstalongen lämnas in hos Fritid Hjärup eller 
Skåningens Fritidsgård.  
 
 
Namn:___________________________________________ 
 
 
Skola:____________________________Klass:_________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Målsmans underskrift Telefon (där målsman kan nås under utflykten) 
 

www.staffanstorp.se/ungistaffanstorp 
Skåningen 046-25 11 69 
Hjärup 046-25 16 50 
Fältgruppen 046-25 13 34 

Tosselilla 14/8 
Pris:250 kr 

Sista anmälningsdag: 27/6 

Detta ingår: bussresa, entré, åkband 

Vem får åka: alla som gått ut 5:an till och med 

17 år. 

Avfärd från Fritid Hjärup kl. 9.00, 

Skåningen 9.15. 

Hemkomst ca 17.00 

Medtag egen matsäck. 

Obs! Endast en gocartrunda ingår och man 

måste vara minst 150 cm lång. Vill man bada 

måste man ha badkläder med sig. 

 

Kollo v 25 och 26 

Vi kommer att ha kollo för de 

som gått ut åk 3-5. 

Separat informationsblad och 

anmälningsblankett finns.  

 

Bakning 7/8 

Vi kommer att baka lite av varje 

på Skåningen.  Vi börjar 

 kl. 14.00. För dig som ska börja 

åk 5 och 6. 

  

 

Utmaningar på Skåningen 

12/8 

Kom och utmana dig själv eller 

dina kompisar i olika moment. 

Allt från sport till klurigheter. 

Vi samlas kl. 14. För dig som ska 

börja åk 5 och 6. 

Kostnad 20 kr inkl. fika. 

Sista anmälan den 16/7. 

Fotboll och grillning 13/8 

 Vi träffas på Anneros 

multiplan kl. 14. 

Där kommer vi att köra lite 

fotbollsturnering och grilla 

korv. För dig som ska börja åk 

5 och 6. 

KOM OCH HA LITE KUL! 

 

Vattenkrig 15/8 

Kom och ha vattenkrig med oss på 

Skåningen.  

Vi samlas kl.14. För dig som ska börja 

åk 5 och 6. 

Glöm inte oömma kläder och har ni 

vattenpistoler ta gärna med dem! 

KUL SKA VI HA!!!!! 

Spontanaktiviteter under sommaren! 

Håll utkik efter våra affischer och på 

vår hemsida, så du vet vad som är på 

gång! 


