
Regler för Ullvi byalags bylotteri 2009  
Lotteritillstånd i Leksands kommun, dnr: 2009.3-002.03 

 
1. Lotteriet omfattar 100 lotter, numrerade 001 - 100 
2. Lottpris är 500 kr per lott.  
3. Total lotterisumma är alltså 50 000 kr. Insatserna tillfaller Ullvi byalag. 
4. Lotteriet omfattar 12 dragningar (11 st månadsdragningar och en slutdragning) 
5. Varje lott är med i samtliga dragningar oavsett ev tidigare vinst på lotten utom i 

slutdragningen där lott som utfallit med vinst (gäller inte sidovinst) inte deltar vidare i 
lotteriet. (Sidovinsterna räknas alltså inte som sådan vinst som diskvalificerar för 
vidare deltagande i slutdragningen varför de är fortsatt med i slutdragningen.) 

6. Dragning sker 1 gång per månad under månaderna maj 2009– mars 2010 
(månadsdragningar)  samt vid slutdragningen i april 2010. Vid månadsdragningarna i 
maj – mars utlottas 500 kr per gång. 

7. Vinstlott vid månadsdragningarna är den lott vars 2 sista siffror sammanfaller med de 
två sista siffrorna i rätt rad på Svenska Spels Joker – Lördag i den sista 
lördagsdragningen för resp. månad maj 2009 t o m mars 2010. Slutsiffrorna 01 t o m 
09 är = lott nr 001 t o m 009. Är de två sista siffrorna 00 tillfaller vinsten lott nr 100. 

8. Vid slutdragningen i april 2010 sker dragning genom dragning av lotter från lotteriring 
med 100 lotter som läggs i en urna eller skål. Lotter från ringen läggs odelade i 
urnan/skålen. Lott som dragits ur urnan läggs inte tillbaka varför varje lott i bylotteriet 
som utfallit  med vinst i slutdragningen (gäller inte sidovinsterna) inte deltar vidare i 
lotteriet.  

9. Vinstplan.  
• Månadsvinster: 11 st à 500 kr =   5 500 kr    Månadsvinstlott är fortsatt med i 

lotteriet, vilket innebär att innehavare av lott kan vinna flera månadsvinster på samma 
lott samt deltar i slutdragningen. 

 
• Slutdragning: 8 st vinster samt sidovinster utfaller vid dragningen i april 2010: 
• 1:a   10 000 kr = 10 000 kr  
• 2:a      4 000 kr =   4 000 kr  
• 3:e       2 000 kr  =   2 000 kr 
• 4:e – 8:e       600 kr  =   3 000 kr 
• Sidovinster, 16 st trisslotter à 25 kr  = 400 kr utfaller på lottnr på ömse sida om 

vinstlottnummer i slutdragningen i april 2010. Om vinst utfaller på lott nr 1 tillfaller 
trisslotter lott nr 100 och lott nr 2. Om vinst utfaller på lott nr 100 tillfaller trisslotter 
lott nr 1 och lott nr 99. Obs att sidovinstlotter är fortsatt med i slutdragningen. 

 
10. Sammanlagda vinstsumman uppgår således till 24 900 kronor eller 49,8 % av 
insatsernas värde.  
 
11. Vinster i månadsdragningar bevakar lottinnehavare själv och påkallar utbetalning hos 
Ullvi byalags kassör, Bertil Olsson, tfn 0247-37114, senast 6 månader efter dragning. 
 
12. Vinstnummer i slutdragningen som sker på bydag 2010 i Ullvi bystuga i april 2010, 
meddelas resp. vinnare samt anslås på de fyra anslagstavlorna i Ullvi utmed 
Sågmyravägen samt på Ullvi bys hemsida http://www.ullvi.se under Anslagstavlan. 
Vinster i slutdragning utbetalas i första hand till plus- eller bankgiro eller bankkonto. I 
andra hand kan utbetalning ske kontant efter överenskommelse med Ullvi byalags kassör, 
Bertil Olsson, tfn 0247-37114. Vinster ska uthämtas senast 6 månader efter 
slutdragningen. 

 
13. Om antalet sålda lotter den 29 maj 2009 inte uppgår till 50 st har Ullvi byalag rätt att 
avbryta lotteriet och återbetalar då gjorda insatser mot återlämnade lottsedlar. Om lotteriet 
avbryts kommer det att anslås på de fyra anslagstavlorna utmed Sågmyravägen i Ullvi 
samt på Ullvi bys hemsida http://www.ullvi.se under Anslagstavlan.                                                                 


