
HYR UT DIN LOKAL!
En dag om mervärden och möjligheter.

Skånes idéburna organisationer förfogar över många lokaler som hyrs ut, 
inte minst till konferenser av olika slag. Välkomna till en heldag då vi 

fördjupar oss i möjligheter, hinder och mervärden när det gäller  
just uthyrning.

Tisdagen den 22 januari 2019, 9.30 - 16.30, Åstorp

Vi reder ut vad det innebär att vara hyresvärd, pratar om 
försäkringar, skadeförebyggande arbete, ordningsregler, 
kontrakt och skatteregler, diskuterar vilka mervärden en 
idéburen mötesplats erbjuder och hur man kan prissätta 
sin lokal samt lär oss om livsmedelshantering. Vi delar 
med oss av erfarenheter och diskuterar hur vi tillsammans 
kan arbeta för att sprida kunskap om potentialen i att hyra 
idéburna konferenslokaler. 



Programpunkter
Skånska mötesplatser - mer än en lokal fråga
Eddie Vega, projektledare NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne 

Samarbetet Region Skåne och idéburna sektorn utifrån ett inköpsperspektiv
Olle Sanfridsson, chef för verksamhetsstödjande inköp,  
Koncerninköp, Region Skåne

Måste vi skatta när vi hyr ut våra lokaler?
Anna Strömberg, regional strateg, Folkets Hus och Parker

Försäkringar och förebyggande
Anna Wernersson, försäkringsförmedlare, Hembygdsförsäkringen  
och Bygdegårdsförsäkringen

Riktlinjer för prissättning
Anna Strömberg, regional strateg, Folkets Hus och Parker

Hur värderar vi våra lokaler? Kan man ta betalt för mervärde? 
Diskussion i grupper

Matservering – enklare än du tror!
Gunnel Berdén, livsmedelskonsult, Mat & rätt 

Att hyra ut Perslund
Kenneth Lundgren och Berit Göransson, Åstorps hembygdsförening



Tid
Tisdagen den 22 januari kl. 9.30 – 16.30. 
Registrering och kaffe från kl. 9.00.

Plats
Perslunds hembygdsgård, Perslund 10, Åstorp. Länk till karta
Gratis parkering finns intill hembygdsparken.

Åk gärna kollektivt! Tag t ex det tåg söderifrån som kommer fram till  
Åstorp kl. 09.08. Tillbaka förslagsvis kl. 17.12.

Kostnad
Självkostnadspris 450 kr/person. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe, 
lunch samt frukt och vatten. Avgiften faktureras i efterhand.  

Anmälan
Anmälan är bindande och sker via länk senast den 15 januari. Länk till anmälan 
Max antal deltagare är 80 - först till kvarn!
Ange önskemål om specialkost i anmälan.

Arrangörer
Konferensen är ett samarrangemang mellan NÄTVERKET Idéburen  
sektor Skåne, Ideell Kulturallians Skåne och Skånes hembygdsförbund. 
Den vänder sig till ideella föreningar och andra intresserade i hela länet. 
Värdar för arrangemanget är Åstorps hembygdsförening. 

Kontakt innan konferensdagen: Eddie Vega, NÄTVERKET, 0738-939794
Kontakt Perslunds hembygdsgård: 042-514 66.

https://www.google.se/maps/place/Perslunds+Hembygdsg%C3%A5rd/@56.1309021,12.9446479,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcb20925efc11aaa!8m2!3d56.1309021!4d12.9446479
https://simplesignup.se/event/143394-hyr-ut-din-loklal

