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Skantzöbadet 
 
Badentré under 2 år fri entré i målsmans sällskap         0 kr 
 

Badentré 2 år – t o m 6 år         30 kr 

 

Badentré 2 år – t o m 6 år, säsongskort köpta 

t o m den 31/5        250 kr 

 
Badentré 2 år  - t o m 6 år, säsongskort köpta 

fr o m 1/6         300 kr 

 
Badentré 7-19 år          50 kr 

 

Badentré om 10 st besök, 7-19 år        450 kr 
 

Badentré 7-19 år, säsongskort köpta t o m 31/5       500 kr 

 
Badentré 7-19 år, säsongskort köpta fr o m 1/6        630 kr 

 

Badentré vuxen, från 20 år          70 kr 
 

Badentré om 10 st besök, från 20 år           600 kr 

 
Badentré pensionär (från 65 år)         60 kr 

 

Badentré pensionär, om 10 st besök        540 kr 
 

Säsongskort avser skolungdom bosatta i Hallstahammars 

kommun. 

 

 

 

Skantzö camping 
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Tält 27/5 – 21/8, inkl bad per dygn  350 kr 

 

Övrig tid, per dygn     210 kr 

 

Campingplats Ängen 27/5 – 21/8, inkl bad 

och el per dygn     425 kr 

 

Övrig tid inkl el, per dygn    280 kr 

 

Campingplats Fårhagen 27/5 – 21/8, inkl bad 

och el per dygn      475 kr 

 

Övrig tid inkl el , per dygn     330 kr 

 

Övrig campingplatser exkl el 27/5-21/8,  

per dygn      375 kr 

 

Övrig campingplats exkl el övrig tid  230 kr 

 

Veckouppställning med el Ängen, 27/5 – 21/8, 

inkl bad (badets öppettider)    2 550 kr 

 

Övrig tid inkl el, per vecka    1 680 kr 

 

Veckouppställning med el Fårhagen, 27/5 – 21/8, 

inkl bad (badets öppettider)    2 850 kr 

 

Övrig tid inkl el, per vecka    1 980 kr 

 

Månadsuppställning med el Ängen maj, inkl bad  

(badets öppettider)    6 000 kr 

 

Månadsuppställning med el Fårhagen maj, inkl  

bad (badets öppettider)    6 500 kr 

 

Månadsuppställning med el Ängen juni, inkl bad  8 500 kr 
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Månadsuppställning med el Fårhagen juni, inkl 

bad         9 000 kr 

 

Månadsuppställning med el Ängen augusti, inkl 

bad (badets öppettider)    7 500 kr 

 

Månadsuppställning med el Fårhagen augusti, 

inkl bad (badets öppettider)    8 000 kr 

 

Säsongavgift Gamla, ca 15 april-september 

inkl bad (badets öppettider)    15 000 kr 

 

Säsongavgift Gamla, oktober-ca 15 april  8 000 kr 

 

Säsongsplats bet faktisk kostn för förbrukad el   4 kr/kwh 

 

Utryckning under natten p g a störning  1 000 kr 

 

Ostädad säsongplats efter att gäst lämnat  

sin plats för gott    3 000 kr 

 

Borttappat kort till bom/toalett/dusch   300 kr 

 

Åretruntstuga nr 14, 20-23, ink bad, per dygn 

27/5-21/8     1100 kr 

Övrig tid      750 kr 

 

Åretruntstuga nr 14, 20-23, ink bad, per vecka 

27/5-21/8     7000 kr 

 

 

Åretruntstuga nr 15-19 ink bad, per dygn 

27/5-21/8     1 400 kr 

Övrig tid      950 kr 
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Åretruntstuga nr 15-19 ink bad, per vecka 

27/5-21/8     9 000 kr 

 

Campingstuga nr 5-8 ink bad, per dygn   

27/5-21/8     700 kr 

Övrig tid      550 kr 

 

Campingstuga nr 5-8 ink bad, per vecka   

27/5-21/8     4 500 kr 

 

Norlings Hus inklusive bad, per dygn    

27/5-21/8     2 500 kr 

Övrig tid      2 000 kr 

 

Norlings Hus inklusive bad, per vecka    

27/5-21/8     16 000 kr 

 

Lakanset/st     150 kr 

Tvättmaskinspolett/st    30 kr 

Torktumlarepolett/st    30 kr 

Handduk/st     50 kr 

Äventyrsgolf, 0-4 år    Gratis 

 

Äventyrsgolf, 5-14 år    40 kr 

 

Äventyrsgolf, 15 år och äldre    80 kr 

 

 

 

Samlingssal  

Hyra av samlingssal, interna kommunala  

verksamheter, kommunens föreningar,  
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per dygn      800 kr 

 

Hyra av samlingssal, övriga hyresgäster,  

per dygn      2 500 kr 

 

Gästhamnsplats, ink el, per dygn   200 kr 

 

 

 

 


