
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

Biblioteken i Staffanstorps Kommun 

 16/6 – 17/8 

                       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. 

”Minigolf på Sommarlovet” 

Spela bangolf GRATIS mån - fre. 10-13, 

med start den 16/6, ingen föranmälan 

krävs. 
 

Kommer också att vara en 3-dagars 

bangolfsskola 16/-18/. 

Kostar 100kr, lättare förtäring bjuds på. 

Senaste anmälan den 12/6 till 

info@sbgk.se 
 

Ordinarie öppettider hittar ni på 

hemsidan. 

Staffanstorps bangolfklubb, Skånevägen  

www.sbgk.net 

Badet! 

Sommartider 24 maj – 24 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 i 

Baldershage! 

Start måndag den 9 juni      

kl. 18:30.                                

Sedan är det måndagar och 

torsdagar kl. 18:30 hela 

sommaren fram tom torsdag 

11 augusti 

Gratis för alla!               

Kom som du är! 

Stängt den:             

29/5, 6-8/6 och        

20-21/6 

Foto: Malin Wennberg 



Anmälningsblankett 
 Sommaren 2014 
 
Liseberg 18 juni 
 
Tosselilla 6 augusti 
 
 
Anmälan är bindande när anmälningsavgiften inbetalts och återbetalas  
ej. Deltagare förbinder sig att följa de ordningsföreskrifter som utfärdas 
för resan. Vid alla resor gäller 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 på Fritid Hjärup eller 
Skåningens Fritidsgård.  
 
 
Namn:_________________________________Eget telefon:__________________ 
 
 
Skola:____________________________Klass:_____________________________ 
 
 
  
_____________________________________________________________________ 
Vårdnadshavarens underskrift Telefon (där vårdnadshavaren  kan nås under utflykten) 
 

 

Liseberg 18/6                                                 
Pris:  650 kr                 

Först till kvarn, begränsat antal platser! 

Sista anmälningsdag: 12/6 

Detta ingår: bussresa, entré, åkpass, 

matbiljett á 70 kr. 

Vem får åka: alla som gått ut 6:an till  

och med 17 år. 

Vi åker från Skåningen kl. 9.00 och från  

Hjärup kl.9.15 

Beräknad hemkomst ca 02.00 

 

Kollo v 25, 26 och 33! 

Vi kommer att ha kollo för de 

som gått ut åk 3-5. 

Separat informationsblad och 

anmälningsblankett finns.  

 

Nattabad! 

Dessa dagar kommer vi att ha 

öppet på badet  

för dig mellan 12-18 år 

28 juni kl.18-23 

2 juli kl.19-23 

5 juli kl.18-23 

8 juli kl.19-23 

19 juli kl.18-23 

25 juli kl.19-23 

2 augusti kl.18-23 

Kom och bada eller bara häng. 

 

Spontanaktiviteter under 

sommaren! 

 Håll utkik på vår hemsida, 
www.staffanstorp.se/ungistaffanstorp 
 

 eller på vår Facebook,                      

Så du vet vad som är på gång! 

All information kommer du att hitta 

där! 

Kom gärna med förslag! 

Tosselilla 6/8 
Pris:350 kr 

Sista anmälningsdag: 27/6 

Detta ingår: bussresa, entré, åkband 

Vem får åka: Blivande åk 5 och 6:or 

Avfärd från Fritid Hjärup kl. 10.00, 

Skåningen 10.15. 

Hemkomst Skåningen: ca 20.00 

Hjärup: ca 20.15 

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. 

 

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


