PRISLISTA
med
UTHYRNINGSREGLER
för
BURLÖVSBADET
IDROTTSANLÄGGNINGAR
MÖTES- och FESTLOKALER
GLIMMINGE LÄGERGÅRD
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
BIBLIOTEK
2019

1 (16)

INNEHÅLL

Allmän information

3

Burlövsbadet

5

Idrottsanläggningar

7

Mötes- och festlokaler

8

Glimminge Lägergård

10

Möllegården kultur

11

Bibliotek

12

Skollokaler

13

2 (16)

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 om inget annat anges under respektive anläggning.
NYCKLAR
Nyckel/tagg hämtas i Medborgarservice; Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv. Nyckel/tagg som inte återlämnas debiteras med 100kr.
FYRA KUNDKATEGORIER:
I prislistan finns olika priser beroende på vilken kundkategori som hyr:
Prisgrupp 0:
Bidragsberättigade ungdomsföreningar och burlövsföreningar med verksamhet för äldre
eller funktionshindrade 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.
Prisgrupp 3:
Övriga kunder för kommersiellt bruk.
AVBOKNING AV TIDER
Bokad tid som inte utnyttjas måste avbokas:
10 kalenderdagar eller tidigare innan bokad tid utgår ingen avgift - därefter debiteras enligt
prisgrupp 3.
För Arlövs teater och Glimminge Plantering gäller dock 30 kalenderdagar och för Burlövsbadet 14 dagar.
Uthyrning i andra hand godtas inte och kan leda till avstängning.
Tider kan avbokas av Burlövs kommun upp till 30 dagar före bokad tid för skolornas verksamhet eller för annan kommunal verksamhet.
PRELIMINÄR BOKNING
Preliminära bokningar gäller fram till 30 dagar före uthyrningstillfället. De avbokas automatiskt om inte definitiv bokning sker.
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SKADEGÖRELSE
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.
KONTRAKTSUTHYRNING
För längre uthyrning kan specialpris överenskommas som beslutas av utbildnings- och kulturnämnden.
Kontakta kultur- och fritidsavdelningen på telefon 040-625 62 71.
ÄNDRINGAR
Burlövs kommun förbehåller sig rätten till ändringar i prislistan under året.
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER
Vid allvarliga händelser har Burlövs kommun rätt att ta lokalen i anspråk.
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BURLÖVSBADET

Badhusvägen 5, 232 37 Arlöv
040-625 61 84
burlovsbadet@burlov.se
www.burlov.se/bad
Burlövsbadet erbjuder simning, gymträning, bastu, relaxkvällar, friskvård, temakvällar, lek
och skoj.
ENTRÉAVGIFTER:
Barn under 10 år måste ha vuxen med sig i simhallen. Barn under 7 år måste bada tillsammans med vuxen. Alla som vistas i simhallen måste betala entré.

BAD
Barn 3-9 år
Ungdom 10-17 år
Vuxen

Entré

12 ggr

Månad

Kvartal

20
30
70

200
300
700

100
150
350

300
450
1 050

Måndag – fredag 10-16
Familjekort
Sommarfamiljekort, juni-aug
2 vuxna med 3 barn upp till 12år
BAD OCH GYM
Ungdom 10-17 år*
Vuxen

1000

50
90

Måndag – fredag 10-16

500
900

250
450

750
1 350

6-mån 12-mån
500
750
1 750

600
900
2 100

1100

1500

2250

3000

1 250
2 250

1 500
2 700

1 500

2 100

*Ungdomar 10-14 år får endast träna i gymmet tillsammans med godkänd instruktör.
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TRÄNINGSTIDER
Föreningar som regelbundet bedriver sin verksamhet i Burlövsbadet gör säsongsbokningarna
via badchefen. Antalet banor som föreningen får hyra ställs i relation till träningsgruppernas
storlek. Vid tilldelning anses 12 simmare per 50-meters bana vara ett riktmärke för antalet
tilldelade banor. Om föreningen inte uppnår detta kan banor komma att avbokas av badchef
efter att säsongen börjat, dock tilldelas en ledarledd träningsgrupp alltid minst en bana.
SKOL- OCH FÖRENINGSBAD
Föreningsbad - måste bokas (minst 5 deltagare)
Gäller för registrerad förening hos Burlövs kommun
Föreningsmedlemmar upp till 17 år samt
personer med funktionsnedsättning
20kr
Föreningsmedlemmar 18–25 år
30kr
Föreningsgym – bad ingår inte
30kr
för medlemmar under 17 år krävs godkänd instruktör närvarande.
Skolklass/elev- måste bokas (minst 5 elever)
Skolor i Burlövs kommun
Simundervisning, 12-15 ggr intensiv

20kr
400kr

Skolor från andra kommuner
Simundervisning, 12-15 ggr intensiv

30kr
500kr

AKTIVITETER inklusive badentré
Aktiviteter per gång
Aktivitetskort 12 ggr
Uthyrning Wetbelt per timme,
samt deposition 100kr

75kr
750kr
30kr

FÖRETAGSKORT
Hundraklipp bad
Hundraklipp bad och gym

4 500kr
7 500kr

HYRA AV BADET
Hela badet per timme
1 500kr
Hela badet hyrs inte ut under ordinarie öppethållande med undantag av idrottstävlingsarrangemang.
Per bana och timme
Dock för Burlövs ungdomsföreningar

220kr
20kr

+ entréavgifter
per person

Vid uthyrning utanför öppettider tillkommer 500 kronor/timme för personalkostnader.
FRISKVÅRD inklusive badentré
Relaxkvällar arrangeras kontinuerligt. Kontakta 040-6256184 receptionen för mer informationen eller www.burlov.se/bad
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BARNKALAS inklusive 2 timmars bad
Kontakta Simklubben Sydsim, www.sydsim.nu
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IDROTTSANLÄGGNINGAR
Idrottsanläggningar schemabokas 1 september – 31 maj. Ansökningar skall vara kultur- och
fritidsavdelningen tillhanda senast 15 april via https://ibgo.burlov.se.
För bokningar 1 juni – 31 augusti skall ansökan vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda
senast 15 april via https://ibgo.burlov.se.
Enstaka bokningar kan göras efter att schemabokningarna är klara.
UTOMHUSANLÄGGNINGAR
Arlöv:

Kronetorpsvallen med gräsplan, grusplan, löparbanor, hoppgrop samt omklädningsrum med bastu.

Åkarp:

Åkarps Idrottsplats med gräsplan, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, kulstötningsring samt omklädningsrum med bastu.

pris per timme

0

1

11-manna – grus
11 manna – gräs
11-manna – konstgräs
7-manna – grus
7-manna – gräs

0
0
0
0
0

400
550
550
225
275

PRISGRUPP

2

3

500
700
700
275
375

750
1 200
1 200
375
600

INOMHUSANLÄGGNINGAR
Arlöv:
Burlövshallen, 20x40m, med läktare för ca 450 åskådare
Lillevångshallen, 20x40m, med läktare för c:a 300 åskådare
Humlans gymnastiksal, 13x24m
Tågarps gymnastiksal, 13x19m
Åkarp:

Dalslunds Idrottshall, 20x40m, utan läktare. 150 personer får maximalt vara i
hallen.

Öppettider:
Måndag – fredag 16-22
Lördagar – söndagar 8-22
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pris per timme

0

1

Sporthall, hel hall
Gymnastiksal

0
0

200
100
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PRISGRUPP

2

3

400
200

800
450

MÖTES- och FESTLOKALER
ARLÖVS TEATER
Bolagsgatan 10, Arlöv
På Arlövs teater finns möjlighet att hyra hela anläggningen för ca 200 personer eller en
mindre lokal, caféet, för ca 30 personer. Det finns ett uppvärmningskök och porslin för 100
personer. Arlövs teater kan disponeras fram till 22.00 måndag-torsdag och söndag, fram till
01.00 fredag och lördag.
KRONETORPS MÖLLA
Dalbyvägen 63, Arlöv
Kronetorps mölla är en holländarekvarn från 1841. Den körs och visas av Burlövs Mölleförening. Hopbyggd med kvarnen är den gamla möllarebostaden från 1841. Båda är byggnadsminnesförklarade. Alldeles intill kvarnen ligger en villa med fest-och möteslokal.
Festlokal har en vidunderlig utsikt och är lämplig för sällskap upp till 45 personer. Lokalen
har ett uppvärmningskök och utrustning för 45 personer. Lokalen kan disponeras fram till
22.00 måndag-torsdag och söndag, fram till 01.00 fredag och lördag.
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Hyra för FEST och TILLSTÄLLNINGAR
Prisgrupp
Per lördag - söndag - helgdag
Arlövs Teater
Kronetorps Mölla-festlokal
Per vardag
Arlövs Teater
Kronetorps Mölla-festlokal

0

1

2

3

1 000*
500*

2 300
1 500

3 000
2 200

4 000
3 000

700*
350*

1 600
1 100

2 100
1 500

2 800
2 000

1

2

3

105
80
80
80

300
250
250
250

600
500
500
500

*gäller vid entrébelagda arrangemang och fester
Depositionsavgift på 1.000kr kan tillkomma för prisgrupp 1-3.

För MÖTE och FÖRENINGSVERKSAMHET
Prisgrupp
0
pris per timme
Arlövs Teater, hela
0
Arlövs teater, caféet
0
Kronetorps Mölla-festlokal
0
Möllegården kultur
0

För prisgrupp 2 och 3 se även ovan under FEST och TILLSTÄLLNINGAR
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GLIMMINGE LÄGERGÅRD

Burlöv kommuns lägergård vid Skälderviken
Norra Saltsjövägen 5, Båstad
Bara 100 meter från havet ligger Glimminge Lägergård i naturskön miljö vid Skälderviken.
Närhet till Torekov, Båstad och Hallands Väderö som ger stora möjligheter till olika fritidsaktiviteter liksom fina golfbanor inom kort avstånd.
En härlig lägergård med plats för maximalt 35 personer. Här finns enkelrum, dubbelrum och
flerbäddsrum. Ett välutrustat kök med stor matplats, två elspisar, en vanlig hushållsspis samt
en restaurangspis, diskmaskin, två kylar, frys, kaffebryggare och en mikrovågsugn. Köket är
också utrustat med glas, porslin, bestick, kaffekoppar och husgeråd för matlagning.
Totalt har lägergården i Glimminge Plantering tio rum och kök.
Hyr denna fina lägergård – kanske en helg för föreningsutveckling, ledarvård eller träningsläger. Lägergården hyrs även ut till konferenser, släktkalas, semester och läger. Möjligheterna
är många!
Prisgrupp 0 och 1 har förtur att hyra fram till sex månader före uthyrningstillfället.

Pris
Per lördag – söndag - helgdag
Per vardag

0

1

1 000
1 000

2 100
1 200

Depositionsavgift på 1.000kr kan tillkomma för prisgrupp 1-3.
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PRISGRUPP

2

3

2 500
1 400

3 500
2 000

MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Möllevägen 4, 232 51 Åkarp,
040-625 63 70,
info@mollegardenkultur.se
www.mollegardenkultur.se .

Öppet tisdag-onsdag 12.00-16.00, torsdag 12.00-21.00 och lördag-söndag 12.00-16.00.
På Möllegården kultur pågår ständigt olika utställningar och programaktiviteter för såväl
gammal som ung. I Möllegårdens butik hittar du presentartiklar i hantverksanda. Butiken har
även ett café där du kan fika i mysig miljö.
Det finns även möjlighet att ha hel- eller halvdagskonferens för upp till 12 personer i Konferensrummet. Kafélokalen och Verkstan kan hyras kvällstid för föreningsmöte för upp till 50
respektive 30 personer. Bokning av lokal senast en månad i förväg på tfn: 040-625 63 70, där
man även kan beställa förtäring ur caféets utbud.
Mer om Möllegården kultur, om utställningar och aktiviteter, hittar du på burlov.se
Fri Entréavgift
Grupprabatt vid minst 10 personer
Årskort; gäller även vid evenemang

30 kr/vuxen
250kr

Visningar i utställning för grupper, 5 - 20 personer
I priserna för visning av utställningarna nedan ingår inträde. Medföljande pedagoger eller
ledsagare betalar ej inträde.
Tisdag-fredag 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 + 20kr/person

Övriga

800 kr + 20 kr/person
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Entréavgifter vid evenemang
0-100 kr beroende på evenemangets art, kostnaden för det och medfinansiärer.
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BIBLIOTEK
Förseningsavgifter
Vanliga lån (vuxna)
1kr/dag
(böcker, ljudböcker, språkkurser, tidskrifter, CD)
Fjärrlån
5kr/dag
(material som lånats in från bibliotek utanför Burlöv/Lomma)
Korttidslån (vuxna)
5kr/dag
DVD, CD-ROM, TV-spel
5kr/dag
Alla veckodagar räknas. Förseningsavgifter tas inte ut av barn eller för barnböcker, dock gäller förseningsavgift för musik-CD och CD-ROM oavsett ålder.
Lånekort (gäller även barn) spärras vid tredje påminnelsen eller vid obetald skuld på 100 kr
eller mer.
Maxavgifter
Per återlämningstillfälle
Gäller inte fjärrlån, där finns ingen maxavgift.

200 kr

Ersättning för förlorat material
Media som skadas eller förkommer ska ersättas med nyanskaffningsvärdet eller enligt följande schablon:
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 (5 kopior ur referenslitteratur gratis)
Datautskrift (5 sidor ur bibliotekens databaser gratis)
Förnyat lånekort
Fjärrlån;
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2 kr/sida
2 kr/sida
10 kr
5 kr/lån

SKOLLOKALER
Skol- och förskolelokaler kan i begränsad omfattning hyras ut.
Vårboskolan
Dalslundskolan
Tågarpskolan
Svenshögs förskola

Hemkunskapssal
Matsal, aula, hemkunskapssal, samlingshall
Klassrum, konferensrum
Lekhall

pris per timme

0

Aula
Hemkunskapssal
Matsal
Klassrum/förskolelokal/lekhall

0
0
0
0

PRISGRUPP
1
2
200
200
150
100
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400
400
300
200

3
800
800
600
400

