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Råd och tips vid uthyrning 
Att hyra ut sin föreningslokal är ofta en viktig del av verksamheten. Det skapar en levande lokal och ger ekonomiskt bidrag till 
verksamheten. Uthyrning är dock inget man är tvungen att göra utan en service man kan erbjuda.  

 
Uthyrning till antidemokratiska organisationer 
Antidemokratiska organisationer i Värmland handlar nästan uteslutande om nazistiska grupper. I sin verksamhet söker man 
ofta efter lokaler på landsbygden och på små orter. Dels för att man är mest aktiv på mindre orter och dels för att det ofta är 
billigt att hyra dessa lokaler. 
Bygdegårdar, hembygdsföreningar och byalag är en viktig del i ett det förebyggande arbetet både utifrån den verksamheten 
som bedrivs men också för att man innehar lokaler som är intressanta för dessa grupper att hyra.  
Att upprätta tydliga rutiner vid uthyrning av föreningens lokaler är därför viktigt för att försvåra för extremistiska 
organisationer att genomföra sina aktiviteter. 
   
Rutiner vid uthyrning 
Att upplåta lokalen till antidemokratiska organisationer är inget man önskar likväl händer det eftersom den som hyr aldrig 
öppet uppger vilken typ av aktivitet som faktiskt ska genomföras vid bokningen av lokalen.  
Att I förväg ha upprättat tydliga rutiner underlättar för den som är ansvarig. Det kan handla om att man i föreningens stadgar 
har en värdegrundsklausul som betonar demokrati och allas lika värde samt ett tydligt regelverk i samband med att ett 
hyresavtal upprättas. 
Viktigt också att få be att få återkomma istället för att ge svar direkt. 
 
Saker att vara uppmärksam på: 

 Om en person vill hyra lokalerna för flera dagar 

 Om skälen för uthyrningen verkar oklara 

 Om en förfrågan kommer i samband med exempelvis 1 maj eller 6 juni 
 
Att neka någon att hyra 
Det kan upplevas obehagligt att hindra någon från att hyra anläggningen, särskilt om det handlar om personer från en 
nazistisk eller liknande organisation. Det kan därför vara bra att uppge andra skäl när man avböjer en förfrågan 
 
Detta kan exempelvis handla om: 

 Lokalen är vattenskadad/lokalen är under renovering 

 Problem med värme/vatten/el/avlopp 

 Lokalen är redan upptagen 
För att ge stöd åt den som är ansvarig för uthyrning är det viktigt att styrelsen och föreningen står bakom beslutet att neka 
uthyrning. 
 
Kontakta Agera 
Agera Värmland arbetar aktivt med att upprätta lokala lägesbilder och att följa de antidemokratiska gruppernas utveckling i 
länet. Är man som uthyrare osäker kan en viktig del av rutinen handla om att ringa Agera och fråga om råd. 
Kontaktpersoner: 
Peter Sundin 072-250 06 61 
Lars Stiernelöf 070- 651 37 70 
På dessa nummer kan du nå oss även utanför kontorstid. 
 
Ökad kunskap ger ökad trygghet 
En del av vårt arbete handlar om att dela med oss av vår kunskap kring våldsbejakande grupper och hur man bemöter 
problemen i vardagen. Vi arbetar också med att upprätta lokala lägesbilder och följer utvecklingen i Värmland. 
 
Vi kan bidra till ökad kunskap genom att komma till er förening och hålla utbildning/föreläsning kring ämnet.  
Kontakt Peter eller Lars på mejl 
 
lars@ageravarmland.se  peter@ageravarmland.se  
 
För mer info gå in på vår hemsida:  www.ageravarmland.se  
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