
 

 
SÖDERT ÄLJ E 

Torekällberget, 151 45  Södertälje 
E-post: sodertalje@friluftsframjandet.se Hemsida: www.friluftsframjandet.se/sodertalje  

Välkommen att ha kul i naturen!  
Prova-på-aktiviteter för hela familjen. 

För dig som inte har så mycket erfarenhet men vill lära dig mer om roliga saker att göra i naturen bjuder 

Friluftsfrämjandet i Södertälje in till en nybörjargrupp som träffas fyra gånger under hösten och provar på olika 

aktiviteter. Vi vänder oss främst till familjer som har barn i låg- eller mellanstadiet, och vi hoppas att hela familjen vill 

vara med. Ta chansen att få träffa andra barnfamiljer från olika delar av Södertälje och få lära sig mer av våra ledare 

om vad man kan göra i naturen. 

Program: 

Lördag 3 september Geocaching (skattjakt med gps) 

Söndag 18 september  Familjedag i Tveta med många olika aktiviteter (kajakpaddling, orientering, 

tipspromenad, äventyrsspår, brandkårsuppvisning osv) 

Lördag 1 oktober  Plocka svamp med guide 

Lördag 15 oktober  Laga mat ute 
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Var är vi? 

Vi träffas ett par timmar varje gång på ett ställe alldeles utanför staden, dit man enkelt kan åka buss. Ta med en lätt 

matsäck så att vi kan äta gemensamt. 

Vad kostar det? 

Kostnaden uppgår till 100 kr per familj för hela hösten. För detta får du ett familjemedlemskap i Friluftsfrämjandet 

(värde 530 kr) som gäller t.o.m. september 2017. Detta ger också möjlighet att vara med på andra aktiviteter i 

Friluftsfrämjandet, få rabatter på friluftutrustning mm. samt att vara försäkrad. Se separat information. 

Hur anmäler jag min familj? 

Du anmäler dig genom att fylla i uppgifterna i bifogade anmälningsblankett och skicka till  

Friluftsfrämjandet i Södertälje 

Torekällberget 

151 45 Södertälje 

eller per e-post till kulinaturen@friluftsframjandet.se .   

Därmed har du också godkänt bifogade medlemsvillkor. 

Uppgifter för alla familjemedlemmar måste fyllas i för att försäkringen ska gälla.  

Det finns ett begränsat antal platser så skicka din ansökan så snart som möjligt! 

Hur betalar jag? 

Du betalar in 100 kr till BG 5469-9806 för att få information om samlingsplatser osv Märk din betalning med familjens 

efternamn. 

Häng med oss ut!  
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Medlemsanmälan 
Huvudmedlem/räkningsmottagare :  

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN): 

Förnamn: 

Efternamn: 

Adress:                              c/o 

Postnummer: 

E-postadress: 

Mobiltelefonnummer: 

Lösenord (hitta på ett eget till webben): 

 

Andra  famil jemedlemmar:  

F ö r n a m n  E f t e r n a m n  P e r s o n n u m m e r  E - p o s t a d r e s s  
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Allmänna villkor 
Villkor gällande för medlemskap i Friluftsfrämjandet. Nedanstående villkor 
godkänner du när du blir medlem. 

Beskrivning av villkor 

Friluftsfrämjandet Riksorganisationen (Friluftsfrämjandet) tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) 
och värnar om den personliga integriteten. Denna beskrivning av villkor informerar medlemmar om 
vilka personuppgifter som samlas in och hur dessa behandlas på Friluftsfrämjandets webbplats. 

• De uppgifter som lämnas till Friluftsfrämjandet genom medlemsregistreringen används för 
medlemsadministration och för att kunna upprätthålla en hög service till våra medlemmar. 
Uppgifterna används bl.a. för att administrera utskick av erbjudanden om aktiviteter, 
medlemsförmåner och annan verksamhet som har koppling till din intresseregistrering. 

• Ledare och funktionärer har tillgång till samtliga personuppgifter i medlemsregistret. Dessa 
uppgifter används för medlemsadministration inom ramen för Friluftsfrämjandets verksamhet. 

• Samtliga medlemmar har tillgång till sina egna uppgifter i Friluftsfrämjandets medlemsregister. 
Medlemmarna ansvarar själva för att personuppgifterna uppdateras på sidan ”Mina sidor” eller 
genom att kontakta Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet kommer att lagra personuppgifterna i 
sina system så länge du är medlem i Friluftsfrämjandet. Vid uppsägning av medlemskap och när 
Friluftsfrämjandet inte längre behöver informationen för att ge dig den service du önskar kommer 
informationen att tas bort ur Friluftsfrämjandets system. 

Genom registreringen av medlemskap samtycker du till att Friluftsfrämjandet Riksorganisationen får 
behandla uppgifterna för angivna ändamål.har 

 
 

 


