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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 har börjat bli alltmer påtagligt under 

de senaste åren. 

 

1.2 Målsättning med lotteriet 

 

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

anordnas ett Andelslotteri för Brändstuggu, 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 Andelar 

 

Lotteriet består av obegränsat antal andelar a 50 kr. 

 

Det är möjligt att köpa en eller flera andelar per kalendermånad. 

 

En andel består av det namn som anges vid inbetalningen. 

 

2.2 Pris per andel 

 

Priset per andel är 50 kr. 

 

2.3 Köp av andelar 

 

Inbetalning av tecknad och köpt andel görs till ett av föreningens kontonummer i 

Handelsbanken, 166 321 281. Bankens specifika kontors/clearingnummer är 6457, i den mån 

det behöver anges (skiljer sig mellan olika bankers upplägg för överföringar). 

Inbetalning ska inte ske till föreningens ordinarie bankgironummer.  

Varje andel deltager dels i dragningen per kalendermånad som betalningen inkommit, dels i 

en årsdragning där antalet utgörs av de andelar som inköpts under ett lotteriår. 

Med lotteriår avses en sammanhängande period av 12 månader. 

 

Notera ditt namn på meddelanderaden till mottagaren (antalet tecken man kan skriva in 

varierar beroende på avsändande bank). 

OBS! Första gången du tecknar dig för andelslotteriet så skulle vi gärna, om möjligt, vilja ha 

uppgift om mobilnummer och mejladress (för bl.a. administration av vinster och information). 

Skicka dessa uppgifter i separat mejl till andelslotteri@hedby.se 

 

Betalning måste vara genomförd innan sista datum/bankdag för respektive kalendermånad för 

att deltaga i dragningen för den aktuella månaden. 

Har betalning inte inkommit inom stipulerad tid överförs andelen till kommande 

kalendermånad. 

 

Vid allehanda frågor - kontakta gärna andelslotteri@hedby.se. (eller någon i styrelsen för 

Hedby Byalag). 

mailto:andelslotteri@hedby.se
mailto:andelslotteri@hedby.se
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2.4 Försäljningsperiod 

 

Lotteriet genomförs löpande under varje kalendermånad så länge det anordnas. 

 

2.5 Vinstfördelning 

 

Efter den sista dagen i varje kalendermånad fördelas den totalt inkomna summan för den 

aktuella månaden enligt följande: 

 50 % av erlagd summa tillfaller föreningen. 

 40 % av erlagd summa tillfaller en ensam vinnare. 

 10 % av erlagd summa överförs till en årsdragning. 

 

I samband med årsdragningen fördelas den totala summan (av 10 % ovan) enligt följande: 

 100 % av erlagd summa tillfaller en vinnare. 

 

2.6 Dragning av vinnare 

 

Dragning av månads- och årsandelar sker två bankdagar direkt efter försäljningsperioden. 

Vid dragning gäller den fastställda vinstplanen enligt kapitel ”Vinstfördelning”. 

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

närvarande kontrollanter. 

 

2.7 Publicering av vinnare och utbetalning av vinst 

 

Efter varje dragning kommer vinnarna 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 köpet av andel. 

 

Vinst utbetalas i överenskommelse och samråd med föreningens kassör. 
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