Priser och avgifter
Lunds kommun/Habo Gård –
konferens och lokaluthyrning
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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 Habo Gård kan nyttjas samt priser för
konferens och förhyrning.
Konferens
På Habo Gård finns möjlighet att under dagtid boka konferens, företrädesvis för Lunds
kommuns förvaltningar. I bokningen ingår förmiddagskaffe och/eller eftermiddagskaffe,
lunch, frukt och vatten i konferenssalen, lokalhyra, PC-projektor, blädderblock,
whiteboard, pennor, block och lånedator vid behov.
De olika konferenslokalerna kan rymma allt från 2-80 personer.
Vi erbjuder även aktiviteter såsom flottfärder på Höje Å, Qi gong, kanotpaddling,
grillning, boule med mera. Utbudet kan variera - för aktuellt utbud och priser se vår
hemsida. https://www.lund.se/habo-gard/konferens/
Föreningsmöte och sammankomster
I den mån det är förenligt med övrig verksamhet på Habo Gård går det även att boka
lokal för möten och föreningssammankomster, företrädesvis för Habo Gårds primära
målgrupp (se kategoriindelnings sid 4). Prövning görs vid varje tillfälle. För upplysning
om prissättning och former för denna typ av arrangemang kontakta bokningsansvarig
på Habo Gård på telefon 046-359 45 75.
Flotte
I samband med konferens och föreningssammankomster finns det möjlighet att boka en
färd med flotte på Höje å.
Det finns två flottar, vardera flotte tar 10 passagerare. Bokningar emottages med ett
minimum antal om 6 personer. Habo Gård tillhandahåller flytvästar. Avfärd tidigast kl.
10.00 och senast kl. 14.00. Flottfärderna är beroende av god väderlek varför kapten
avgör på daglig basis om flottfärder kan genomföras.
Buss
Habo Gård har två minibussar med vardera 8 platser. Den ena bussen kan anpassas till
att ta ombord rullstolar, varvid antalet platser minskar. Bussarna används företrädesvis
för transport av gäster i samband med arrangemang som organiseras med stöd från
Habostiftelsen men kan även bokas i samband med konferens. Dock endast tur och retur
Lund – Habo Gård och med en avtalat upphämtning-/ avlämningsplats.
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Mervärdesskatt (moms)
Uthyrning av lokaler belastas inte med moms. För de priser där moms tillkommer är
aktuell momssats angiven i anslutning till respektive taxa.
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

Konferens
Bokning av konferens görs via e-tjänst på Lunds kommuns hemsida.
https://www.lund.se/habo-gard/konferens/
Har du frågor gällande konferens kontaktar du bokningsansvarig enligt nedan:
e-post: konferens.habogard@lund.se
telefon: 046-359 45 75, telefontid vardagar 9-12
Övriga bokningar
För övriga bokningar/förfrågningar 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 vid bokning av lokal,
föreningsmöten och sammankomster
Kategori 1:
 Lundaföreningar för personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder.
 Pensionärsföreningar med säte i Lund
samt
 Lunds kommuns verksamheter för LSS och äldre/seniorer (besök med brukare)

Kategori 2:
 Ideella föreningar enligt kategori 1 som inte har sitt säte i Lunds kommun.
 Kommunala verksamheter för LSS och äldre/seniorer (besök med brukare) –
annan kommun.

Kategori 3:
 Övriga ideella föreningar
 Övriga verksamheter inom Lunds kommun

Kategori 4:
 Övriga verksamheter i annan kommun, företag och myndigheter, privatpersoner
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Konferens
Aktivitet
Konferenspaket (moms 25%)
Heldag
Halvdag
Halvdag utan lunch

Pris (kr/person)
exkl. moms
500
400
300

Lokalbokning vid föreningsmöten och sammankomster
Objekt

Lokalhyra - inne
Lokalhyra – utemiljö*

Pris kr/tim Pris kr/tim Pris kr/tim Pris kr/tim
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
875 kr
200
300
400
125
185
250

*Besök i utemiljön med tillgång till kök och toaletter. Bokas för minimum 4 timmar.
Vid bokning av lokal tillkommer alltid en kostnad för personal. Priset är 400 kr/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.
Bedömning av behov av personal görs utifrån arrangemangets art.

Flotte

Aktivitet
Flotte (moms 25%)
Lång tur (1,5 - 2 tim)
Kort tur (45 min – 1 tim)
Ännu kortare tur (ca 30 min)*
*erbjuds endast kundkategori 1 och 2

Pris (kr/pers) ex moms Pris (kr/pers) inkl. moms
152
88
60

190
110
75

Buss
Aktivitet
Buss Lund-Habo Gård t o r (moms 6%)

Pris (kr/resa t or )
ex moms
800
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