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Taxor och avgifter Kultur och fritid 2022
Antagna av utbildnings- och kulturnämnden 6 december 2021
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ALLMÄN INFORMATION
Prislistan innehåller allmän information om vad som gäller vid uthyrningar och omfattar alla lokaler som utbildnings- och kulturnämnden hyr ut.
BOKNING AV LOKAL: Lokaler bokas via https://ibgo.burlov.se
NYCKLAR: Nyckel/tagg hämtas i Medborgarservice; Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv under
deras öppettider. Nyckel som inte återlämnas debiteras med 1 500 kr. Tagg som inte återlämnas
debiteras med 120 kr.

FYRA KUNDKATEGORIER

I prislistan finns olika priser beroende på vilken kundkategori som hyr.
•

•
•
•

Prisgrupp 0: Registrerade burlövsföreningar med verksamhet för personer 65 år eller
äldre, personer med funktionsvariationer och/eller verksamhet för barn och ungdomar
0–20 år i Burlöv samt politiska partier i Burlövs kommunfullmäktige
Prisgrupp 1: Registrerade burlövsföreningar med verksamhet för andra än ovan, studieförbund, burlövsbor samt förvaltningar i Burlövs kommun
Prisgrupp 2: Övriga kunder för icke kommersiellt bruk till exempelvis föreningar från
andra kommuner, distrikts- eller riksförbund
Prisgrupp 3: Övriga kunder för kommersiellt bruk

AVBOKNING AV TIDER
Bokad tid som inte utnyttjas måste avbokas:
Lokal / anläggning

Avbokningstid kalenderdagar utan debitering

Generellt för Burlöv kommuns lokaler och anläggningar om inte annat angivits nedan

Senast 10 dagar före bokning

Burlövsbadet

Senast 14 dagar före bokning

Glimminge Lägergård

Senast 30 dagar före bokning

Vid avbokning enligt ovan eller tidigare före bokad tid utgår ingen avgift – därefter debiteras enligt bokningens prisgrupp. Preliminära bokningar gäller fram till 30 dagar före uthyrningstillfället.
De avbokas automatiskt om inte definitiv bokning sker.
Uthyrning i andra hand är inte tillåten och kan leda till avstängning för framtida bokningar. För att
hyra lokal (ej idrottsanläggningar) måste personen vara myndig och över 18 år. En myndig person
över 18 år måste närvara i lokal/anläggning under hela tiden lokalen är i bruk.
SKADEGÖRELSE OCH STÄDNING
Vid skadegörelse eller nedsmutsning av lokal faktureras faktisk kostnad för återställande av lokalen. Likaså faktureras faktisk kostnad för larmutryckning orsakad av lokalutnyttjarens slarv. Upprepade förseelser kan leda till avstängning.
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För lokaler (ej idrottshallar) som hyrs ut under helger sker en extra städning av toaletter och kök
samt tillsyn på lördagar och söndagar innan nästa kund tas vid. Kunden har dock fortfarande ansvar för iordningställande av lokalen och grovstädning enligt självstädningsschema.
KONTRAKTSUTHYRNING: För längre uthyrning kan specialpris överenskommas som beslutas av
Kultur och fritidschef. Kontakta kommunens medborgarservice så hänvisar de vidare.
ÄNDRINGAR: Burlövs kommun förbehåller sig rätten till ändringar i prislistan under året.
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER: Vid allvarliga händelser eller större evenemang inom skola eller
kommun har Burlövs kommun rätt att ta lokalen i anspråk. Ersättning utgår inte men återbetalning görs av hela beloppet.
24 TIMMARS LOKALER: Föreningar med klubblokaler och förråd i Burlövs kommuns byggnader
betalar en årlig hyra på 50 kr/kvm och år, ett särskilt avtal skrivs mellan varje förening och Burlövs
kommun.

SKOLLOKALER
Skol- och förskolelokaler kan hyras ut i begränsad omfattning. För
uthyrning ta kontakt med respektive skola via kommunens växel.

PRISGRUPP

0

1

2

3

Aula

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timmen

200 kr

400 kr

800 kr

Hemkunskapssal

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timmen

200 kr

400 kr

800 kr

Matsal

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timmen

150 kr

300 kr

600 r

Klassrum/förskolelokal/lekhall

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timmen

100 kr

200 kr

400 kr

Prisgrupp 0: Föreningar med verksamhet för 65 år äldre, personer med funktionsvariationer och/eller verksamhet för
barn och ungdomar 0-20 år i Burlöv samt politiska partier i Burlövs kommunfullmäktige
Prisgrupp 1: Registrerade burlövsföreningar, studieförbund, burlövsbor samt förvaltningar i Burlövs kommun
Prisgrupp 2: Övriga kunder för icke kommersiellt bruk, exempelvis föreningar från andra kommuner
Prisgrupp 3: Övriga kunder för kommersiellt bruk
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NYA BURLÖVSBADET
Adress: Badhusvägen 5, 232 37 Arlöv, tel 040-625 61 84
E-post: burlovsbadet@burlov.se, Hemsida: www.burlov.se/bad
Burlövsbadet erbjuder simning, gymträning, bastu, relaxkvällar, friskvård,
temakvällar, lek och skoj.
Särskilda regler: Barn under 12 år måste ha vuxen med sig i simhallen. Ungdomar 12-17 år ska ha medlemskap i badet vilket är gratis. Barn under 7 år
måste bada tillsammans med vuxen.
Observera att nya Burlövsbadet öppnar 15 mars 2022 till dess gäller taxorna och avgifter för Burlövsbadet 2021.

Bad och årskort

Entré
kl. 09-15
mån-fre

Entré
övrig tid Rabatt
(12 ggr)

6-mån

12-mån

Årskort via
Autogiro

Barn 3- 11 år

20 kr

25 kr

250 kr

625 Kr

750 kr

Ungdom 12-17 år

30 kr

40 kr

400 kr

925 kr

1 150 kr

Vuxen

70 kr

85 kr

850 Kr

2 050 kr

2 400 kr

-

-

700 kr

1 300 kr

1 900 kr

Gruppträning (vattengympa, prama, gruppträning bad ingår)

95 kr

125 kr

-

-

4 800 kr

400 kr

Gruppträningskort (vattengympa, prama,
gruppträning) bad ingår ej

95 kr

125 kr

950 kr

-

3 600 kr

300 kr

Vuxen (mån – fre kl. 09 -15)

Skol- och föreningsbad
Skolor i Burlövs kommun
Simundervisning 12-15 ggr Burlövs kommun
Skolor från andra kommuner
Simundervisning 12-15 ggr andra kommuner
Hyra bana för förening (25m/50m)
Hyra konferensrum Burlövs kommun och
kommunens föreningar
Hyra hela anläggning förening

200 kr

Företag och enskild hyra av banor/rum
25 kr elev Hyra Prama-rummet
450 kr/elev Hyra gruppträningsrummet

1 750 kr/timme,
instruktör ingår
1 500 kr/timme

35 kr/elev Hyra bana 50 m

320 kr/ timme

550 kr/elev Hyra bana 25 m

160 kr/timme

15/30 kr/timme Hyra 25 meters-del Förening/företag
750 kr/dag Hyra konferensrummet heldag
25 000 kr/dag Hyra konferensrummet halvdag

1 280 kr/timme
3000 kr
2 000 kr

Företagskort 100 klipp bad

5 600 kr

Företagskort 100 klipp bad + gruppträning/prama/vattengympa

9 500 kr

Barn- och babyaktiviteter
Babysim 9 gånger á 30 min

1 300 kr Prama Kids (kurs, 10 tillfällen)

1 250 kr
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Minisim 14 gånger á 40 min

Barnkalas, minimum 8 barn.

1 950 kr Hyra prama-rummet grupp upp till 15
år

1 250 kr/timme
instruktör ingår

Hyra prama-rummet grupp upp till 12
250 kr/barn år

950 kr/timme
instruktör ingår

Babysim eller Minisim Drop-in

150 kr

100 kr som tillkommer på priset vid köp av armband/kort. Under öppningsåret 2022 kommer specialerbjudande att förekomma. Särskilda avtal kan skrivas mellan föreningar och näringsidkare och Burlövsbadet.

IDROTTSANLÄGGNINGAR
Idrottsanläggningar kan bokas per säsong, höst- och vårsäsong
(v. 35 - v. 22) samt sommarsäsong (v. 23 - v. 27). Säsongsbokningar kan göras av föreningar i prisgrupp 0 mellan v. 28 – v. 33
via https://ibgo.burlov.se. Matcher prioriteras till lördagar samt
söndagar mellan kl. 09.00-15.00.
Enstaka bokningar och periodbokningar av övriga prisgrupper
1-3 kan göras efter att schemabokningarna är klara från v. 34.

Utomhusanläggningar - pris per timme
PRISGRUPP

0

1

2

3

11-manna – grus

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

400 kr

500 kr

750 kr

11-manna – gräs

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

550 kr

700 kr

1 200 kr

11-manna – konstgräs

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

550 kr

700 kr

1 200 kr

7-manna – grus

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

225 kr

275 kr

375 kr

7-manna – gräs

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

275 kr

375 kr

600 kr

Inomhusanläggning – pris per timme
PRISGRUPP

0

1

2

3

Sporthall, hel hall

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

200 kr

400 kr

800 kr

Gymnastiksal

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

100 kr

200 kr

400 kr

Prisgrupp 0: Föreningar med verksamhet för 65 år äldre, personer med funktionsvariationer och/eller verksamhet för barn och ungdomar 0-20 år i Burlöv samt politiska partier i Burlövs kommunfullmäktige
Prisgrupp 1: Registrerade burlövsföreningar, studieförbund, burlövsbor samt förvaltningar i Burlövs kommun
Prisgrupp 2: Övriga kunder för icke kommersiellt bruk exempel föreningar från andra kommuner
Prisgrupp 3: Övriga kunder för kommersiellt bruk
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MÖTES- & FESTLOKALER
ARLÖVS TEATER, Bolagsgatan 10, Arlöv
KRONETORPS MÖLLA, Dalbyvägen 63, Arlöv
Depositionsavgift på 1 000 kr kan tillkomma för prisgrupp 1-3. När lokalerna används fredag, lördag och
natt till söndag görs en tillsyn och städning mellan
gästerna. Dock ska kunden grovstäda enligt städschema.
PRISGRUPP

0

1

2

3

Arlövs Teater

2 600 kr

4 400 kr

5 400 kr

6 800 kr

Kronetorps Mölla-festlokal

1 900 kr

3 400 kr

4 200 kr

5 200 kr

Fest och evenemang: fredag, lördag 13.00-01.00

Fest och evenemang: söndag – torsdag 13.00 – 22.00
Arlövs Teater

700 kr

1 600 kr

2 100 kr

2 800 kr

Kronetorps Mölla-festlokal

350 kr

1 100 kr

1 500 kr

2 000 kr

Arlövs Teater, hela

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

105 kr

300 kr

600 kr

Arlövs teater, caféet

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

80 kr

250 kr

500 kr

Kronetorps Mölla-festlokal

0 kr första 2 timmarna
sedan 20 kr/timme

80 kr

250 kr

500 kr

Möten och föreningsverksamhet – Per timme

Prisgrupp 0: Föreningar med verksamhet för 65 år äldre, personer med funktionsvariationer och/eller verksamhet för
barn och ungdomar 0–20 år i Burlöv samt politiska partier i Burlövs kommunfullmäktige
Prisgrupp 1: Registrerade burlövsföreningar, studieförbund, burlövsbor samt förvaltningar i Burlövs kommun
Prisgrupp 2: Övriga kunder för icke kommersiellt bruk exempelvis föreningar från andra kommuner
Prisgrupp 3: Övriga kunder för kommersiellt bruk

GLIMMINGE LÄGERGÅRD
Norra Saltsjövägen 5, Båstad
Ankomst tidigast 15.00 och avresa senast 11.00. Avresa och
ankomst för två olika hyresgäster kan inte ske på söndagar
på grund av att service och tillsyn ej kan utföras.
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Bokning för prisgrupp 0 prioriteras fram till v. 44. Efter v. 46 tas bokningar från prisgrupp 1 - 3
emot.
PRISGRUPP

0

1

2

3

Fredag, lördag, söndag och helgdag. Dagsbokning eller med övernattning

2 200 kr

3 700 kr

4 200 kr

5 700 kr

Måndag - torsdag. Dagsbokning
eller med övernattning

1 000 kr

1 500 kr

2 000 kr

2 500 kr

Per vecka lördag – lördag
(veckobokningar prioriteras under
v 24 – v 32)

7 200 kr

10 200 kr

15 200 kr

19 200 kr

MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Möllevägen 4, 232 51 Åkarp,
040-625 67 46, mollegarden@burlov.se
www.burlov.se/mollegardenkultur
Fri entréavgift: Medföljande pedagoger eller ledsagare betalar ej.
Visningar i utställning för grupper, tisdag - torsdag 8.30 - 16.00
Registrerade ungdomsföreningar i Burlöv

Gratis

Burlöv kommuns verksamheter och friskolor

Gratis

Registrerade Burlövsföreningar

20 kr/person

Andra kommuners verksamhet

100 kr/visning + 10 kr/person

Övriga

500 kr + 20 kr/person

Övriga tider (i mån av personella resurser)
Registrerade ungdomsföreningar i Burlöv

300 kr + 10 kr/person

Burlöv kommuns verksamheter och friskolor

300 kr + 10 kr/person

Registrerade Burlövsföreningar

300 kr + 20 kr/person

Andra kommuners verksamhet

400 kr + 20 kr/person

Övriga

800 kr + 20 kr/person
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BIBLIOTEK
Lånekort (gäller även barn) spärras vid tredje påminnelsen eller vid obetald skuld på 100 Kr eller mer.

Ersättning för förlorat material
Vuxenbok

250 kr

Ljudbok, vuxen

250 kr

Tidskrift

50 kr

Barnbok och ljudbok för barn

150 kr

Musik-CD

150 kr

CD-ROM

400 kr

DVD

400 kr

TV-spel

400 kr

Språkkurs

400 kr

Fjärrlånat material ersätts enligt utlånande
biblioteks krav
Övriga avgifter
Kopior, utskrift från system eller dator
(5 första kopiorna är gratis)

2 kr/sida
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KULTURSKOLAN I BURLÖV
Lundavägen 26, 232 34 Arlöv
040-625 67 46, kulturskolan@burlov.se
www.burlov.se/kulturskolan

TERMINSAVGIFTER
Barn och ungdom upp till 20 år
Avgift per kurs

300 kr/termin

Syskonrabatt på första syskonet á 100 kr

200 kr/termin

Syskonrabatt på andra syskonet á 200 kr

100 kr/termin

Syskonrabatt på tredje syskonet

Gratis

Vuxna från 21 år
Avgift per kurs

900 kr/termin

Kör, orkester

500 kr/termin

Instrumenthyra (tillkommer separat)

250 kr/termin

Regler för avanmälan
Inför höstterminen: Avanmälan senast den 10 augusti. Avanmälan efter sista datum utgår administrationsavgift på 50% av avgiften. För påbörjad termin utgår full avgift.
Inför vårterminen: Avanmälan senast den 20 december. Avanmälan efter sista datum utgår administrationsavgift på 50% av avgiften. För påbörjad termin utgår full avgift.
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