Priser och avgifter
Lunds kommun/Habo Gård –
Badanläggningen
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Allmän information
Habo Gård erbjuder natur, djur och kultur i en naturskön och lantlig miljö med hög
tillgänglighet för alla, både inne och ute. Här kan seniorer och personer med
funktionsnedsättning delta i aktiviteter som Lunds kommun organiserar med stöd från
Habostiftelsen.
I detta dokument finner du information om hur badanläggningen på Habo Gård kan
nyttjas samt uppgift om hyror och avgifter.
Badanläggningen
Habo Gård erbjuder bad i behaglig varmvattenbassäng. I första hand riktar sig
verksamheter till seniorer och personer med funktionsnedsättning och badanläggningen
är utrustad med hjälpmedel för målgruppen. Bassängen kan bokas terminsvis för
vattenträning eller simundervisning och Habo Gård erbjuder också vattengymnastik
som leds av diplomerad instruktör.
Bassängen




Yta: tio x fyra meter
Djup: 1,25 meter
Vattentemperatur: cirka 34 grader

Hjälpmedel







taklyft
mobil golvlyft
duschbrits
badstolar
rollatorer
bastu

Vilka kan delta i vattengymnastik på Habo Gård?
Grupperna för vattengymnastik på Habo Gård riktar sig till seniorer och personer med
funktionsnedsättning oberoende av ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun.
Vilka kan hyra bassängen på Habo Gård?
Bassängen hyrs ut till föreningar vars medlemmar är seniorer och personer med
funktionsnedsättning oavsett ålder, företrädesvis med säte i Lunds kommun,
vårdcentraler, Lunds kommuns egna verksamheter samt personer med
funktionsnedsättning oberoende av ålder.
Bassängen hyrs även ut till simklubbar som bedriver simundervisning för barn.
Vid särskilda evenemang på gården kan det i mån av utrymme vara möjligt att boka
bassängen för evenemangsdeltagarna.
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Buss
Habo Gård har två minibussar med vardera 8 platser. Den ena bussen är utrustad med
lift och kan anpassas till att ta ombord rullstolar, varvid antalet platser minskar.
Deltagare i vattengymnastik erbjuds transport Lund – Habo Gård. Transport i samband
med vattengymnastik kostar 60 kr inklusive 6% moms.
Mervärdesskatt (moms)
Verksamheten i badet belastas inte med moms.
Kostnad för personal
Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av gästen för
särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per resurs och timme exkl. 25% moms oavsett
typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning är aktuell uppgår kostnaden till
500 kr exkl. 25% moms per timme.
Avbokning
Vad som gäller för avbokning regleras i separat kontrakt i samband med bokning.

Så här bokar du
Bokningar
För förfrågningar gällande hyra av bassängen/plats i grupp för vattengymnastik
kontaktar du bokningsansvarig enligt nedan:
e-post: habo.gard@lund.se
telefon: 046-359 45 75, telefontid vardagar 9-12
För mer information om Habo Gård - besök vår hemsida www.lund.se/habogard.
Dokumentet är antaget med reservation för eventuella förändringar.
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Kategorier för prissättning och prioriteringsordning
Kategori 1:
 Lundaföreningar för personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder.
 Pensionärsföreningar med säte i Lund
 Lunds kommuns verksamheter för LSS och äldre/seniorer (besök med brukare)
 Personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder, boende i Lund.
Kategori 2:
 Ideella föreningar enligt kategori 1 som inte har sitt säte i Lunds kommun.
 Andra kommuners verksamheter för LSS och äldre/seniorer (besök med
brukare)
 Personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder, boende i annan
kommun.
Kategori 3:
 Företag
 Myndigheter
 Övriga ideella föreningar och organisationer

Aktivitet
Bassänghyra
Deltagande i grupp för
vattengymnastik*

Kategori 1+2**
Pris kr/timme
500

Kategori 3
Pris kr/timme
600

100

-

*Deltagare i grupp för vattengymnastik tecknar sig för en hel termin.
**Kategori 1 och 2 erbjuds samma pris men vid behov av prioritering går kategori 1 före.
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