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Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

INLEDNING 
Förslag till ändrade badavgifter vid Lärkans simhall. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/61/1, KFN § 28 med underlag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 

D nr 2015/270 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
i!!!, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/61/1, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familje bad, 
att entreavgifterna börjar gälla från och med den l september 2015, samt 
att utöka med 10-kortjbarn a 270 kronor. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

i!!!, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/61/1, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, 

att entreavgifterna börjar gälla från och med den 1 september 2015, samt 

att utöka med 10-kortjbarn a 270 kronor. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (27) 



§ KFN 28 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
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Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

~~7~?01Ä"'";'n Dnr 2015/189 'h 

Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

INLEDNING 
En förändring av badavgifterna vid Lärkans simhall har inte skett sen 2007. 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 2015/16, förslag till prisändring från Elinor Lingblom, 
Badmästare/ Arbetsledare 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige 
att revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad enligt bilaga KFN 2015/16, samt 
att entreavgifterna börjar gälla l september 2015 

Anders Westin (C) yrkar 
.!ill utöka med till lO-kort/ barn a 270kr 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos Kornmunfullmäktige 
att revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad enligt bilaga KFN 2015/16, 
.!ill entreavgifterna börjar gälla l september 2015, samt 
.!ill utöka med till10-kort/ barn a 270kr 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

ÄNDRINGAR AV ENTRE PRISERNA VID LÄRKANS FAMIUEBAD 
Förslag till nya priser och prisbilder vid Lärkans familjebad, Sala Kommun för 
beslut gällande från den l september 2015. 
Vi vill förenkla och genomföra önskemål från våra kunder med att ändra våra 
pris bilder. 
Då lO-korten inte är personliga så kan vi enbart ha ett pris på dessa. 
Terminskorten och säsongskorten är personliga. 

Enkel Entre biljett till badet: 
Vuxen 50 kr (40kr) 
Barn/ungdom 4-17år l 30kr (20kr) 
Pensionär 30kr (25kr) 
Barn 0-3år Gratis 

10-kort: 
Vuxen 450kr (325kr) 

"Nytt" 
Terminskort: 
Vuxen 850kr (650kr) 
Barn/Ungdom 4-17år/ 
pensionär 500kr (300kr) 

"Nytt" 
Säsongskort: (gäller för hela säsongens öppettider i simhallen v.34-25) 
Vuxen lSOOkr 
Barn/Ungdom 4-17år l 
pensionär 

Med vänlig hälsning 
Elinor Lingblom 
Arbetsledare/Badmästare 

SALA KOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

900kr 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-740000 
Fax: 0224·175 90 
ku lturfritid@sala.se 
www.sala.se 

1 (l) 
BILAGA 1 

Elinor Ungblom 
Arbets ledare/Badmästare 

ellnor.lingblom@sala.se 
Direkt: 0224-7478 36 


