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1 ALLMÄNT 

 

1.1 Bakgrund 

 

Förvaltning och underhåll av bystugan är förenat med mer eller mindre stora kostnader. 

Detta rör sig om allt från löpande förvaltningskostnader i form av el, avfall/sophämtning och 

försäkring till kostnader för bl.a. förbrukningsvaror. 

 

Föreningens intäkter kommer i huvudsak från överskott i samband med midsommarfirandet, 

uthyrning av bystugan och inkomna gåvokort. 

Normalt täcker dessa intäkter de löpande driftskostnaderna, men det är inga garanterade 

intäkter och de kan också variera kraftigt mellan olika år. 

 

Behovet av större och viktiga renoveringar av bystugan börjar bli alltmer påtagligt. 

I detta sammanhang är det framförallt renovering av fönster och utbyte av gamla elledningar 

som är aktuella. 

 

1.2 Målsättning med lotteriet 

 

I syfte att stärka bykassan och skapa möjlighet för aktuella och framtida renoveringar lanseras 

nu ett Brändstuggulotteri, där allt överskott i form av intäkter oavkortat går till den löpande 

förvaltningen och underhållet av bystugan, samt till vidmakthållandet av föreningens 

mångåriga traditioner och kulturella gärningar. 
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2 LOTTERIBESTÄMMELSER 

 

2.1 Lottnummer 

 

Lotteriet består av 100 lottnummer, 1-100. 

 

Det är möjligt att köpa ett eller flera lottnummer per omgång. 

 

2.2 Lottpris 

 

Priset per lottnummer är 500 kr per omgång. 

 

2.3 Köp av lottnummer 

 

Styrelsen för Hedby Byalag tillhandahåller lottlistor för respektive försäljningsperiod. 

 

Kontakta styrelsen för bokning av lediga lottnummer. Enklast gör man detta genom att mejla 

till styrelsen@hedby.se eller genom att kontakta någon av styrelsemedlemmarna personligen. 

Den aktuella lottlistan över lediga och bokade lottnummer finns också tillgänglig via 

föreningens hemsida, www.hedby.se. 

 

Skulle samtliga lottnummer vara upptagna går det bra anmäla sitt intresse ändå, så sätts varje 

intressent upp på en väntelista i den ordning som önskemålen inkommer. 

 

Vid större överteckning under en försäljningsperiod kan styrelsen besluta om en utökning av 

såväl antal lottnummer som total vinstsumma eller antal vinster, med hänsyn tagen till 

fastställd procentuell vinstsumma. 

 

2.4 Prenumeration av lottnummer 

 

Möjlighet finns att teckna sig för ett fast lottnummer under fler än en försäljningsperiod. 

 

mailto:styrelsen@hedby.se
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2.5 Försäljningsperioder 

 

Lotteriet anordnas under en period av ett år, enligt följande upplägg: 

 

 1 augusti – 31 juli. 

 

2.6 Inbetalning vid köp av lott 

 

Inbetalning av tecknad och köpt lott görs till föreningens bankgironummer, 467-2648. 

 

Notera namn, lottnummer och telefonnummer (mobil- o/e hemnummer) på 

inbetalningsavin/meddelanderaden. 

 

Betalning måste vara genomförd innan sista datum för respektive försäljningsperiod 

(omgång). 

Har betalning inte inkommit inom stipulerad tid friställs aktuellt lottnummer för vidare 

försäljning till andra intressenter. 

 

2.7 Vinstsumma 

 

Vinsterna fördelas enligt nedanstående tabell: 

 

Vinstalternativ Prissumma 

1 10000 

2 5000 

3 2000 

4 1000 

5 1000 

6 1000 

7 1000 

8 1000 

 

Vid försäljning av alla 100 lottnummer utgör den totala vinstsumman 44 % av de totala 

intäkterna. 
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2.8 Dragning av vinstnummer 

 

Dragning av vinstnummer sker i slutet av eller direkt efter försäljningsperioden, enligt 

följande: 

 

 Försäljningsperiod 1 augusti – 31 juli. 

 Dragning sker i samband med föreningens traditionella sommarfest/knytkalas i 

bystugan, vilken normalt inträffar i slutet av juli månad varje kalenderår. 

Not. Om denna aktivitet skulle bli inställd så kommer en dragning ändå att 

genomföras vid denna tidpunkt, men i ett annat forum och under kontrollerade 

former. 

 

Skulle en större del av de 100 lottnumren förbli osålda så beslutar styrelsen om dragningen 

ska effektueras enligt plan eller om den aktuella omgången ska ställas in och gjorda insatser 

återbetalas. 

Vid dragning som genomförs gäller den fastställda vinstplanen enligt kapitel ”Vinstsumma”, 

även om alla lottnummer inte skulle vara sålda. 

Lottdragning sker enligt de krav som lotterilagen föreskriver och med minst två lokalt utsedda 

och närvarande kontrollanter. 

 

2.9 Publicering av vinstnummer 

 

Efter varje dragning kommer vinstlistan att publiceras på föreningens hemsida, facebook och 

anslagstavlor, enligt de informationskanaler som föreningen fastställt. 

 

Varje enskild vinnare kommer att kontaktas av föreningen via det telefonnummer o/e den 

mejladress som angivits vid bokningen av lottnummer. 

 

2.10 Utbetalning av vinst 

 

Vinst utbetalas antingen via insättning på vinnarens bankkonto eller genom kontant 

utbetalning. 

Överenskommelse om önskat alternativ görs i samråd med föreningens kassör. 
 


