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Junis – en förening för dig upp till 15 år. 
Massor av aktiviteter. En hel del äventyr. 
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Din ledare: 

Junis centrala kansli: 08-672 60 70  /  info@junis.se  
Webbsida: www.junis.se 

Uppgifterna hanteras i enlighet med Junis integritetspolicy. Du hittar de fullständiga 
villkoren på junis.se/integritetspolicy
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