
Pris
100 kr för FUB-medlemmar
100 kr för personal och ledsagare
125 kr för övriga

Tid
Klockan 18.30-22.30
Kassan öppnar 17.30!

Betalning endast med 
kort, swish eller 
förköpsbiljett, som 
beställs via kansliet

Ansvarig
Namn: Mia Söderbärj
Tel: 08-16 46 74

Adress FRYSHUSET
Mårtensdalsgatan 6

Upphittade värdeföremål återfås på FUB Stockholms kansli
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 39 Stockholm

11 september     Black Jack
9 oktober         Barbados
6 november       Ar�st ej klar
20 november      Ar�st ej klar
4 december       PH’s
11 december      Ar�st ej klar
OBS! På grund av Covid-19 råder det fortfarande stor osäkerhet om vi 
får genomföra FUB-danserna i höst. Höstens dansprogram är därför 
endast preliminärt. I mitten av augusti vet vi förhoppningsvis mer om 
läget och då kommer vi att meddela hur det blir.

Missa inte Black Jack!
Spelar 11 september

Missa inte Barbados!
Spelar 9 oktober

Missa inte PH’s!
Spelar 4 december

HÖSTENS PROGRAM

Höstens danser på FRYSHUSET 

INFORMATION
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 Betalning på våra FUB-danser på Fryshuset

FÖRKÖPSBILJETTER

Köp förköpsbilje�er för a� slippa betala med Bankkort eller Swish i entrén på Fryshuset.

Förköpsbilje�er kan köpas direkt via vår hemsida h�p://www.fubstockholm.se/ eller via mail 
�ll info@fubstockholm.se. Bilje�er skickas då �llsammans med en faktura. Det går också bra 
a� få bilje�er skickade �ll en adress och fakturan �ll en annan adress. 

E� hä�e med 6 bilje�er kostar 500 kronor. Bilje�erna har inget utgångsdatum.

Bilje�erna är opersonliga så ni kan gå ihop flera och dela på e� hä�e. 

Kostnad per bilje� blir då 83 kronor. Expedi�onsavgi�, 25 kr per beställning, �llkommer. 

BETALNING MED BANKKORT ELLER SWISH

Betala din bilje� på Fryshuset med Bankkort eller Swish. 

FUB Stockholms Swishnummer är: 123 221 02 68. 

OBS! Med nya betalkort behöver man ingen kod för inköp under 200 kronor!

Bilje�en kostar då 100 kronor.

INBETALNINGSKORT

Har du inte Bankkort, Swish eller kan förköpa e� hä�e är du ändå välkommen �ll dansen på 
Fryshuset. Du får då e� inbetalningskort.

Bilje�en kostar då 125 kronor.

Har du frågor om FUB-dansen, ring:

Mia Söderbärj, tel: 08-16 46 74 eller Stefan Fagerström, tel: 08-600 16 74

VÄLKOMMEN TILL FUB-DANSERNA PÅ FRYSHUSET!


