Checklista vid förfrågan om uthyrning av bygdegård
-

-

-

Ta alla kontaktuppgifter från den som gör förfrågan: Namn, personnummer, adress,
telefonnummer, mobilnummer, email.
Efterfråga anledning till bokningen: Vid fest, typ av fest, antal gäster, tider eller
annat av intresse beroende på anledningen till bokningen.
Om festen inte är av privat karaktär, efterfråga organisation, företag eller förening
som arrangerar festen och om det finns ytterligare kontaktperson/er från
arrangören. Om så är fallet, ta även deras fullständiga kontaktuppgifter.
Vid misstanke om att det finns en annan anledning till bokningen än den som anges
vid förfrågan, kontakta representant för distriktsstyrelsen som kan sprida
informationen/ställa fråga till övriga bygdegårdsstyrelser. Har flera förfrågningar
skett från samma person eller organisation kan det vara en indikation på att det
finns oegentligheter med förfrågan och att bygdegården kommer att användas i ett
annat syfte än vad som uppgivits vid förfrågan.
Kvarstår misstanke om oegentligheter, kan distriktsstyrelsen ta kontakt med
Polismyndighetens kriminalunderrättelsetjänst. I de flesta fall kan inte några
uppgifter om personer eller organisationer lämnas ut på grund av sekretess.
Däremot kan vi tillsammans bilda oss en uppfattning om det fortfarande finns en
anledning att misstänka att det är något annat på gång än det som förfrågan gäller.
Det kan finnas uppgifter som kommit polisen tillhanda som tillsammans med era
uppgifter gör bedömningen lättare.

Kontaktvägar till polisen
Kontaktuppgifter till Polisens kriminalunderrättelsetjänst har lämnats till
distriktsstyrelsen. Vänd dig till distriktsstyrelsens representant i första hand som
tar frågan vidare till polisen.
Övriga kontaktvägar till Polisen är via Telefon 11414, dygnet runt, beroende av
ärendets art blir du kopplad till rätt mottagare. Under kontorstid kan du be att få
bli kopplad till kriminalunderrättelsetjänsten. Jourtid och vid akuta ärenden blir du
kopplad till vakthavande befäl eller kommunikationscentralen för länet. Det går
också bra att be att få bli kopplad till ditt områdes närpolischef via 11414 under
kontorstid.
Polismyndigheten kan också nås via mail: polismyndigheten.uppsala@polisen.se
maillådan töms på kontorstid och meddelandet vidarebefordras till rätt mottagare.
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Bygdegårdsföreningarnas Uthyrare i Uppsala län


Hyra Bygdegården fråga efter referenser från eventuella tidigare hyrestillfällen.



Som bygdegårdsföreningens uthyrare kan du kräva Depositionsavgift.



Att tänka på inför kontraktskrivning av bygdegården. Varje bygdegårdsförening
bör upprätta Hyresavtal med fakturaunderlag.

Denna enkla checklista/lathund har framtagits i samverkan med
Polismyndigheten i Uppsala län, och tillsänts samtliga
bygdegårdsföreningar i Uppsala län.
Bästa hälsningar
Lars Ling
Sekreterare/Informationsansvarig
Uppsala läns bygdegårdsdistrikt
Telefon: 018-607388 eller 070-6316557
E-post: upplands.distr.av.bygdegard@telia.com

Lycka till med bygdegårdens verksamheten

