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För 15:e året i rad anordnar ett stort antal 
föreningar en tipspromenad runt Långsjön, 
mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan 
vara med, det kostar ingenting och ingen  
anmälan behöver göras. Det finns frågor  
för både barn och vuxna.
 Du väljer själv vid vilken av de 11 station-
erna du vill starta. Målet blir där du startat. 

Söndag 11/9kl 10 - 15

5. Segeltorps Scoutkår
www.segeltorpscoutkar.se

6. Segeltorp PRO
www.pro.se/segeltorp/

7. Närpolisen/Grannstöd Huddinge
www.gsv142.info.se/

8. Snättringe Fastighetsägareförening
www.snattringe.com

9. Segeltorps Röda Korsförening
http://kommun.redcross.se/huddinge/

10.  Segeltorps Kulturförening
www.segeltorpkultur.se

11. S:t Mikaels församling
www.svenskakyrkan.se/huddinge

Ett arrangemang av:
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LångsjörundanLångsjörundan
Välkommen att delta i

Varje station delar ut fina priser till dem som 
klarat frågorna bäst.
 Du får en skön promenad och bekantar dig 
med föreningarna och deras verksamhet. Vid 
en del stationer bjuds dessutom på förtäring, 
underhållning och lekar.

Välkommen!

Söndagen den 11 september 2016
Start mellan kl 10.00 - 13.00

Tipspromenaden avslutas senast kl 15.00

Fo
rm

: E
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1. Segeltorps Villaägareförening
www.villaagarna.se/segeltorp

2. Herrängens Villaägareförening
www.villaagarna.se/herrangen

3. Långsjö Fastighetsägareförening
www.langsjo.org

4.Burkina Framtid
www.burkinaframtid.org
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För 15:e året i rad anordnar ett stort antal 
föreningar en tipspromenad runt Långsjön, 
mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan 
vara med, det kostar ingenting och ingen  
anmälan behöver göras. Det finns frågor  
för både barn och vuxna.
 Du väljer själv vid vilken av de 11 station-
erna du vill starta. Målet blir där du startat. 

Söndag 11/9kl 10 - 15

5. Segeltorps Scoutkår
www.segeltorpscoutkar.se

6. Segeltorp PRO
www.pro.se/segeltorp/

7. Närpolisen/Grannstöd Huddinge
www.gsv142.info.se/
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LångsjörundanLångsjörundan
Välkommen att delta i

Varje station delar ut fina priser till dem som 
klarat frågorna bäst.
 Du får en skön promenad och bekantar dig 
med föreningarna och deras verksamhet. Vid 
en del stationer bjuds dessutom på förtäring, 
underhållning och lekar.

Välkommen!

Söndagen den 11 september 2016
Start mellan kl 10.00 - 13.00

Tipspromenaden avslutas senast kl 15.00
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3. Långsjö Fastighetsägareförening
www.langsjo.org

4.Burkina Framtid
www.burkinaframtid.org
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För 15:e året i rad anordnar ett stort antal 
föreningar en tipspromenad runt Långsjön, 
mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan 
vara med, det kostar ingenting och ingen  
anmälan behöver göras. Det finns frågor  
för både barn och vuxna.
 Du väljer själv vid vilken av de 11 station-
erna du vill starta. Målet blir där du startat. 

Söndag 11/9kl 10 - 15

5. Segeltorps Scoutkår
www.segeltorpscoutkar.se

6. Segeltorp PRO
www.pro.se/segeltorp/

7. Närpolisen/Grannstöd Huddinge
www.gsv142.info.se/

8. Snättringe Fastighetsägareförening
www.snattringe.com

9. Segeltorps Röda Korsförening
http://kommun.redcross.se/huddinge/

10.  Segeltorps Kulturförening
www.segeltorpkultur.se

11. S:t Mikaels församling
www.svenskakyrkan.se/huddinge

Ett arrangemang av:
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LångsjörundanLångsjörundan
Välkommen att delta i

Varje station delar ut fina priser till dem som 
klarat frågorna bäst.
 Du får en skön promenad och bekantar dig 
med föreningarna och deras verksamhet. Vid 
en del stationer bjuds dessutom på förtäring, 
underhållning och lekar.

Välkommen!

Söndagen den 11 september 2016
Start mellan kl 10.00 - 13.00

Tipspromenaden avslutas senast kl 15.00
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1. Segeltorps Villaägareförening
www.villaagarna.se/segeltorp

2. Herrängens Villaägareförening
www.villaagarna.se/herrangen

3. Långsjö Fastighetsägareförening
www.langsjo.org

4.Burkina Framtid
www.burkinaframtid.org
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För 17:e året i rad anordnar ett stort antal 
föreningar en tipspromenad runt Långsjön, 
mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan 
vara med. Det kostar ingenting och ingen 
föranmälan behöver göras. Det finns frågor 
för både barn och vuxna.
Du väljer själv vid vilken av de 12 stationerna 
du vill starta. Målet blir där du startat.
Varje station delar ut fina priser till dem 
som klarat frågorna bäst.

Söndagen den 2 september 2018
Start mellan kl 10.00 – 13.00

Tipspromenaden avslutas senast kl 15.00
www.langsjorundan.se

Du får en skön promenad och bekantar dig med 
föreningarna och deras verksamhet. Vid en del 
stationer bjuds också på förtäring, underhållning 
och lekar. 
På www.langsjorundan.se, finns karta med de 
olika stationerna och du kan också lyssna till 
historia runt sjön.
Rätt svar på tipsrundan kommer att läggas ut på 
www.langsjorundan.se efter avslutad aktivitet.

Välkommen!

PS. Ta med penna till tipspromenaden.

www.langsjorundan.se
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Söndag 2/9
kl 10-15

	  

	  
www.langsjorundan.se	  

	  

Söndagen	  den	  2	  september	  2018	  
Start	  mellan	  kl	  10.00	  –	  13.00	  

Tipspromenaden	  avslutas	  senast	  kl	  15.00	  
www.langsjorundan.se	  

	  
	  

För	  17:e	  året	  i	  rad	  anordnar	  ett	  stort	  antal	  
föreningar	  en	  tipspromenad	  runt	  Långsjön,	  
mellan	  Huddinge	  och	  Stockholm.	  Alla	  kan	  vara	  
med.	  Det	  kostar	  ingenting	  och	  ingen	  föranmälan	  
behöver	  göras.	  Det	  finns	  frågor	  för	  både	  barn	  
och	  vuxna.	  
Du	  väljer	  själv	  vid	  vilken	  av	  de	  12	  stationerna	  du	  
vill	  starta.	  Målet	  blir	  där	  du	  startade.	  
Varje	  station	  delar	  ut	  fina	  priser	  till	  dem	  som	  
klarat	  frågorna	  bäst.	  	  

Du	  får	  en	  skön	  promenad	  och	  bekantar	  dig	  med	  
föreningarna	  och	  deras	  verksamhet.	  Vid	  en	  del	  
stationer	  bjuds	  också	  på	  förtäring,	  underhållning	  
och	  lekar.	  
På	  www.langsjorundan.se,	  finns	  karta	  med	  de	  
olika	  stationerna	  och	  du	  kan	  också	  lyssna	  till	  
historia	  runt	  sjön.	  
Rätt	  svar	  på	  tipsrundan	  kommer	  at3t	  läggas	  ut	  
på	  www.langsjorundan.se	  efter	  avslutad	  
aktivitet.	  
	  
Välkommen!	  

	  
	  

PS.	  Ta	  med	  penna	  till	  tipspromenaden.	  	  
	  

(Karta)	  
	  
	  
	  
Ett	  arrangemang	  av:	  
	  
1.Segeltorps	  Villaägareförening	  
www.villaagarna.se/segeltorp	  
	  
2.	  Herrängens	  	  Villaägareförening	  
www.villaagarna.se/herrangen	  
	  
3.	  Älvsjö	  Scoutkår	  
www.alvsjo.sout.se	  
	  
4.	  OK	  Älvsjö	  Örby	  Orientering	  
www.idrottonline.se/okalvsjo-‐
orby-‐orientering	  
	  

5.Burkina	  Framtid	  
www.burkinaframtid.org	  
	  
6.Segeltorps	  Scoutkår	  
www.segeltorpscoutkar.se	  
	  
7.	  Segeltorps	  Pro	  
www.pro./se/segeltorp	  
	  
8.	  Närpolisen/Grannstöd	  Huddinge	  
www.gsv142.info.se	  
	  
	  

9.	  Snättringe	  
Fastighetsägareförening	  
www.snattringe.com	  
	  
10.Huddinge	  Röda	  Korsförening	  
http://komun.redcross.se/huddinge	  
	  
11.	  Segeltorps	  Kulturförening	  
www.segeltorpkultur.se	  
	  
12.	  S:t	  Mikaels	  församling	  
www.svenskakyrkan.se/huddinge	  

	  
	  
	  


