
Riksmöte 2019 Lyckebo, Umeå. 
 

Föreningen Umenaturist bjuder in till årets Riksmötet. Själva mötet blir lördagen den 

13 juli, och  Lyckebo-lägret startar dagen innan. För de som anländer under fredagen 

finns det hamburgare och läsk/lättöl att köpa. Under lördagen erbjuder vi frukost, 

lunch, eftermiddagsfika och trerätters middag. På kvällen firar vi föreningens 20-års 

jubileum med levande musik. 

 

För de som inte besökt Lyckebo tidigare, kan vi berätta att stället är av 

vandrarhemsstandard. Man kan hyra säng, tältplats eller husbils/vagnsplats. Det finns 

inga elplatser, men möjlighet att ladda batteriet. Skulle någon behöva el eller har 

andra särskilda behov på grund av medicinska skäl ser vi till att lösa det. Täcke och 

kuddar finns,  man behöver ta med lakan, påslakan och örngott vid hyra av säng. 

 

Priser 
 Sängplats  100 kr / person per dygn 

                                         Tält 50 kr/ pesron per dygn 

                                          Husvagn/husbil 150 kr/dygn 

 

Meny 
Fredagsburgare inkl läsk/lättöl 60 kr 

                                        Frukost 60 kr 

                                        Lunch 80 kr 

                                        Eftermiddagsfika 30 

                                       Trerättersmiddag 300 kr 

 

   Till frukost erbjuder vi traditionell frukost med bröd, smör, pålägg, grönsaker, fil, 

   flingor, frukt, kaffe, te, juice. 

   Till lunch har vi en Norrländsk kebab, måltidsdryck, kaffe, te och mjuk kaka. 

   Eftermiddagsfikat är en mjuk macka med kaffe eller te. 

   Middagen består av en lax och räkmacka till förrätt, Biff Bourguignon med 

   potatispuré, Kalles sommargurka, brynt vispat smör och Villes norrländska hårda 

   tunnbröd. Till efterrätt har vi vaniljglass med getkolasås serverat i rånkorg samt 

   kaffe eller te. 

 

 



Bokning 
Bokning sker i första hand till vår mail umenaturist@gmail.com. Vi behöver namn på 

era representanter, när de kommer , hur länge de stannar och hur de vill bo. Ifall 

föreningen ska faktureras behöver vi även faktureringsadress.  Glöm inte uppge ifall 

det är någon allergi! Har ni frågor finns vi att nå på 070-310 75 00. 

Vi ordnar naturligtvis transport från Umeå till Lyckebo ifall man kommer med tåg, 

buss eller flyg. Meddela ifall det behövs, vilken tid och plats hämtning önskas samt 

ett mobilnummer till någon i sällskapet så vi hittar igen varandra. Skjuts tillbaka till 

Umeå kan vi ta detaljerna om på plats på Lyckebo. 

Vid sen avbokning debiterar vi beställd mat. 
 

Övrig information 
Lyckebo är en gammal barnkoloni, med gott om utrymme för sol och bad. Det finns 

kanoter, båt, bastu och biljardbord att fördriva tiden med. 

Vi har en självbetjäningskiosk där det finns gott fika, läsk och lite godis att köpa. 

 

VÄLKOMNA! 

mailto:umenaturist@gmail.com

