Evenemangshandbok
för arrangemang i
Hedemora kommun

Alla förutsättningar för ett lyckat evenemang!
Hedemora kommun välkomnar evenemang och vill främja både större och mindre arrangemang av olika karaktärer.
Området utgör också en nyckel för besöksnäringen och kommunen arbetar aktivt med Hedemoras tre utmärkande områden Mat, Musik & Motor
vilka bidrar till att göra kommunen till ett attraktivt besöksmål. Målet är att fortsätta att utveckla dessa tre områden som har en historisk
förankring. Genom evenemang ökar Hedemora sin attraktionskraft både för invånare och för besökare.
För att underlätta för dig som arrangör har Hedemora kommun samlat praktisk information i den här evenemangshandboken.
Vägen till genomförande av ett evenemang kan ibland upplevas som lång och krånglig för en arrangör. Hur gör jag för att ansöka om tillstånd?
Vem är ansvarig och vart vänder jag mig?
Med hjälp av den här handboken ska du förhoppningsvis få svar på dina frågor. Här ska du på ett enkelt sätt hitta fram till rätt kontaktperson.

Evenemangslots
Har du planer på att arrangera ett evenemang i Hedemora kommun så finns evenemangslots som stöd. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att
göra det enklare för dig som arrangör. Vid ett möte träffar du olika tjänstepersoner med kopplingar till just ditt ärende. På mötet får du berätta om
dina planer och får då information och tips på hur du ska göra för att arbetet med arrangemanget ska gå så smidigt som möjligt. Kontakta
Hedemora Näringsliv AB som samordnar lotsen mer information och mötesdatum. www.hedemoranaringsliv.se

Evenemangsstöd
Hedemora kommun lämnar stöd till organiserade evenemang som avser att locka kommunens medborgare liksom besökande från andra orter.
Det finns olika bidrag att söka beroende på vilket typ av evenemang du tänkt arrangera. Via evenemangslotsen får du hjälp med vilket bidrag
som passar bäst för just ditt arrangemang samt vilka ansökningsdatum som gäller.

Marknadsföring
Inom besöksnäring är Hedemora kommun en del av samarbetsorganisationen Visit Dalarna som har syftet att i samverkan med kommunen driva
utvecklingsfrågor, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt samt ansvara för turistbyråerna. För att
marknadsföra ditt evenemang i evenemangskalendern kontakta Hedemora Turistbyrå hedemora@visitdalarna.se eller ring 0771-62 62 62 (välj
Hedemora Turistbyrå genom knappval). Visit Dalarna erbjuder även hjälp med biljettförsäljning.

Urval av arenor och evenemangsplatser
Arenor

Beskrivning

Kontaktperson

Folkets Park

Drivs av en ekonomisk
förening. Danser,
marknader, loppis,
utförsäljning.
Ägs av Hedemora
kommun. Tivoli,
familjedagar etc.
Förvaltas av föreningen
Hedemora Gamla Theater.
Teatrar, konserter etc.
Ägs av Hedemora
kommun.
Idrottsarrangemang,
träningsläger etc.
Kan hyras när biofilmer
inte visas. Föreläsningar
etc.
Gammal smedja omgjord
till konsert- och festlokal
Föreläsningar, konsert,
teater.
Föreläsningar, konsert,
teater

info@hedemoraparken.se

Sveaparken

Teaterladan

Vasaliden

Starbiografen

Smedjan i Stjärnsund
Sagabiografen
Martin Koch- aulan

lokalbokning@hedemora.se

kontakt@teaterladanhedemora.se

lokalbokning@hedemora.se

lokalbokning@hedemora.se

073-687 87 19
0225-143 75
0225-342 33

Om du har funderingar kring någon annan evenemangsplats kontakta Hedemora Turistbyrå hedemora@visitdalarna.se eller ring 0771-62 62 62.

Tillstånd
Tillstånd

Vem beviljar

Kontaktperson

Fyrverkeri och
pyrotekniska
effekter

Polismyndigheten

Polisen.se

Blankett

Kommentar

www.polisen.se/tjanster- Regler kring användande
tillstand/tillstandav fyrverkeri i Hedemora
ansok/fyrverkerier/
kommun:
www.hedemora.se
Ansökan om
Polismyndigheten
Polisen.se
www.polisen.se/tjanster- Polistillstånd krävs vid
tillstånd enligt
tillstand/tillstandanvändning av offentlig
ordningslagen och
ansok/offentlig-plats/
plats för annat än vad
lokala föreskrifter.
platsen är avsedd för och
vid alla offentliga
tillställningar.
Serveringstillstånd ATL - Gemensamma nämnden 023-830 00
Blankett finns som eFör att få servera
för alkoholhaltiga
för alkohol, tobak och
kontaktcenter@falun.se tjänst eller går att skriva spritdrycker, vin, starköl
drycker
receptfria läkemedel
ut via www.falun.se
och andra jästa
alkoholdrycker till
allmänheten behöver du
ansöka om tillstånd.
Tillstånd för
Miljö- och
Hedemora kommuns
www.hedemora.se
www.hedemora.se samt
livsmedelshantering samhällsbyggnadsförvaltningen växel 0225-34 000
Livsmedelsverkets
hemsida www.slv.se
Lotteri och
Bildningsförvaltningen
Hedemora kommuns
www.hedemora.se
Mer information finns på
bingospel
växel 0225-34 000
www.hedemora.se
Se, göra & Uppleva
Tillfälliga spel typ
Lotteriinspektionen
www.lotteriinsp.se
www.lotteriinsp.se
Läs på hemsidan vilka
”Black Jack”
regler som gäller.
Spela musik i
Stim
www.stim.se
www.stim.se
För att spela inspelad
samband med
musik eller livemusik
evenemanget
behövs licens från Stim.

Brandfarlig vara

Södra Dalarnas
räddningsförbund

sdr@avesta.se

www.avesta.se/stodoch-omsorg/trygghetochsakerhet/raddningstjanst/

Ansvarsområden
Ansvarsområde

Ansvarig

Kommentar

Kontaktuppgifter

Sjukvård

Arrangören

Kontakta till exempel
Röda Korset

Ljudnivå

Arrangören

Mobila toaletter

Arrangören

Det finns inget
lagstöd som säger att
det ålägger en
arrangör att planera
eller bekosta
sjukvårdsberedskap.
Detta
rekommenderas
dock vid större
evenemang.
Ljudnivån ska
anpassas med
hänsyn tagen till
kringboende.
Arrangören ansvarar
för att hyra in mobila
toaletter då
evenemanget kräver
detta.

Frågor besvaras av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
www.hedemora.se

Ifylld ansökningsblankett
skickas in till Södra
Dalarnas
räddningsförbund
Axel Johnsons väg 70
774 34 Avesta

Brandskydd

Arrangören

Sophantering

Arrangören

Arrangören ansvarar
för besökares och
personalens
säkerhet, även
avseende brand- och
utrymningssäkerhet.
Arrangören ansvarar
för sophantering och
för inhyrning av
sopkärl.

Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
0226-64 58 00
sdr@avesta.se

www.hedemoraenergi.se
0225 – 349 00

Övrigt
Övrigt

Hos vem

Omledning av
trafik eller
dirigering
samt
vägvisning
Kollektivtrafik

Miljö- och
Trafiksamordnare
samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-341 97

El

Hedemora Energi

Dalatrafik

Kontaktperson

Kommentar

0771-95 95 95
kundservice@dalatrafik.se
www.hedemoraenergi.se
Kontaktas i
0225 – 349 00
god tid vid
behov av el till
evenemanget.

