
Föreningen De gamlas sommarhem  

Lundagården 2022 

 
 
Föreningen erbjuder dagverksamhet måndag till fredag i rofylld, 
lantlig miljö på Habo gård i Lomma, under sommarveckorna 22 - 32. 
 
Verksamheten riktar sig till pensionärer boende i Lunds kommun och 
subventioneras av Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården.  
Kostnad: 200 kr/person och vecka inklusive förtäring och frivilliga 
aktiviteter.  
 
 
Verksamhetens upplägg per vecka: 
Måndag till fredag: kl. 10 - 15 
 

Ansökan: 
Fyll i den bifogade ansökningsblanketten enligt anvisningar och skicka in, endast 
genom vanlig post, inte e-post.  
Ansökan postas senast fredagen den 22 april! För sent inkomna ansökningar 
placeras i reservlista. Om det är fler som söker än det finns platser så sker en 
ekonomisk prioritering baserad på lägst inkomst och i nästa steg lottas platserna ut. 
Besked om du/ni kan erbjudas plats skickas per post i början av vecka 19! 
 

Transport: 
Gratis busstransport, tur och retur Lund. Tid och plats meddelas per brev när ni får 
besked om er plats. 
Färdtjänst: 
Vi rekommenderar den som har färdtjänst att utnyttja den till och från Habo gård. 
Man får sina färdtjänstutlägg ersatta av föreningen den sista dagen på vistelsen. 
 

Betalning: 
Betalning sker kontant första dagen på vistelsen, 200 kr/person. (Man behöver inte 
stanna alla fem dagarna men priset är detsamma). 
 

Behov av särskild vård och omsorg: 
Gäster med behov av särskild vård och omsorg under vistelsen måste ansöka 
tillsammans med en ledsagare. 

 
 
Kontaktuppgifter finns på nästa sida! 

 
 



Föreningen De gamlas sommarhem  

Lundagården 2022 

 
 
Habo Gård ägs av Lunds kommun och har hög fysisk tillgänglighet 
både inom- och utomhus. Under övriga delen av året och tidvis även 
under sommaren bedrivs annan verksamhet för seniorer och personer 
med funktionsnedsättning liksom konferensverksamhet och 
sommarbarnkollo.  
 
Habo gård ligger i en lantlig miljö och därför finns bland annat hästar, 
hundar och katter på gården.     
 
 
Kontaktuppgifter och mer information: 
 

 
Adress:  ”Sommarhemmet Lundagården” 

Habo gård 

Habovägen 6 
23434 Lomma 

 
Telefon:  046 – 359 45 75 

Telefontid: säkrast mellan kl. 09.00 – 12.00 
 

E-post:  habo.gard@lund.se 

 
Hemsida:  www.lund.se/habogard 

 
Facebook:  habogardlundskommun 

 

 
 

 

OBS! Behåll detta informationsblad och skicka endast in den bifogade 
ansökningsblanketten. 

 
 
 
 



Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården 2022    

Ansökningsblankett 

 

Alla uppgifter nedan måste vara ifyllda för att ansökan ska behandlas. (OBS båda sidorna)! 
 

 
SÖKANDE 1: 
 

Namn:   ……………………………………………………   Personnummer:   ………………………………………….. 
 
Adress:   …………………………………………………..   Postnummer:   ………………..   Ort:   ………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………………............................... 
 
Inkomst per månad (pension eller annat) efter skatt: ……………………………………………………….. 
 
Jag har följande hjälpmedel:  Rullstol      Elrullstol     
 
Ledsagare medföljer under vistelsen (sätt kryss i rutan) 
 
Kostallergi/Specialkost:  Gluten         Laktos Diabetes     Om annat, skriv nedan: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kontaktperson: …………………………………………............   Telefon: ………………………………………….. 
 
 

SÖKANDE 2: 
 
Namn:   ……………………………………………………   Personnummer:   ………………………………………….. 
 
Adress:   …………………………………………………..   Postnummer:   ………………..   Ort:   ………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………………............................... 
 
Inkomst per månad (pension eller annat) efter skatt: ……………………………………………………….. 
 
Jag har följande hjälpmedel:  Rullstol   Elrullstol     
 
Ledsagare medföljer under vistelsen (sätt kryss i rutan) 
 
Kostallergi/Specialkost:  Gluten         Laktos Diabetes     Om annat, skriv nedan: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktperson: …………………………………………............   Telefon: …………………………………………… 
 

Fortsättning på nästa sida! 

    



Så här tar vi oss till Habo gård: 
 
Habo gårds buss          Färdtjänst  Annat sätt       
 
Färd med Habo Gårds buss ingår i avgiften och färdtjänstutlägg ersätts sista dagen av 
vistelsen. 
 
Välj önskevecka mellan vecka 22-32:   ………………………………..   Kan ej vecka:   …………………… 
 
 

Vid behov, skriv övrig information kring anmälan: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Uppgifterna som Du lämnar i denna ansökan används av föreningen De Gamlas 

Sommarhem när vi tar ut gäster till sommarverksamheten. Uppgifterna kommer att 

lagras så länge som bedöms nödvändigt för att föreningen ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter enligt lag. Genom Din underskrift godkänner Du att de personuppgifter Du 

lämnat i denna handling får behandlas enligt ovan. 

Jag medger insyn i mina ekonomiska förhållanden hos Skatteverket. Jag försäkrar att 

dessa uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. 
 

 
 

Underskrift, sökande 1:   ……………………………..................................................... 
 
Underskrift, sökande 2:   ……………………………………………………………………………….. 
 
 
OBS! Skicka endast in ansökningsblanketten, inte första informationsbladet, 

till: 

”Sommarhemmet Lundagården” 

Habo gård 

Habovägen 6 

234 34 Lomma 

Ansökan postas senast fredagen den 22 april 2022.  


