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Taxor för Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Sedan våren 2016 har Nolhaga simhall haft sin verksamhet stängd på grund av renovering
och ombyggnation. Den nya anläggningen ”Nolhaga Parkbad”, som beräknas öppnas under
2019, kommer att ha flera bassänger såsom en 25 meters bassäng för tävling-, träning- och
motionssim och ett äventyrsbad inklusive två vattenrutschkanor. Anläggningen utökas
dessutom med en relaxavdelning innehållandes en inne- och en utedel, servering och två
behandlingsrum. Den kommer även att rymma ett större café med servering från morgon till
kväll för både simhalls- och parkbesökare. En ny kombibassäng på 25 meter med
höj/sänkbar botten för rehab- och vattenträning, en utomhuspool och konferensrum kommer
även det att rymmas i det nya Parkbadet. Sammantaget växer den nya anläggningen från
7 100 kvm till drygt 11 000 kvm.
I samband med öppnandet av Nolhaga Parkbad under 2019 behöver nämnden besluta om
de taxor som ska gälla för badets besökare.

Förvaltningens yttrande
Inför framtagandet av nya taxor för Nolhaga Parkbad har förvaltningen genomfört en
omvärldsanalys och granskat simanläggningar över hela landet. De anläggningar som
motsvarar Nolhagas nya Parkbad avseende storlek och utbud (motion, äventyr och relax) har
genomlysts noggrant. Tonvikt har även lagts på att jämföra Alingsås framtida
friskvårdsanläggning mot kommuner och städer av liknande storlek. Personlig kontakt via
studiebesök och/eller mail- och telefonkontakt har skett med Sundstabadet i Karlstad,
Munktellbadet i Eskilstuna, Parkbadet i Sandviken och Arena Skövde i Skövde. Motsvarande
anläggningar har en självfinansieringsgrad på mellan 35-50 % efter ett antal år i drift.
Enligt kultur- och fritidsförvaltningens prognos av besöksantal och förslag på taxor blir
självfinansieringsgraden 38 % under 2019 för att under 2020 öka till 45 %.
Förvaltningen föreslår utifrån ovanstående resonemang följande taxor under 2019:

Besöksgrupp

Kategori

Vuxen

Motion

75

Äventyr

110

Relax

215

Motion

65

Äventyr

90

Relax

185

Pensionärer

Taxa (kr)

Ungdom 12-17 år
Barn 4-11 år

Motion

60

Äventyr

75

Motion

45

Äventyr

60

Barn 0-3 år

Gratis

Vuxen vardag kl 09.00 -15.00

Motion

60

Vuxen vardag kl 11.00 -15.00

Relax

175

Uthyrning simklubbar och skola (hyra per timme)

Taxa (kr)

Simklubbar en bana

40

Simundervisning/skolbad

45

Simskola per termin

750

Vattenträning i egen regi

100

Uthyrning hel kombibassäng

1 000

Uthyrning 2/3 kombibassäng

700

Uthyrning 1/3 kombibassäng

400

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner de av förvaltningen föreslagna taxorna för 2019.
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Jan Wärn och Martin Larsson

Åsa Holmstrand
Tf förvaltningschef

