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Information till dig som utställare
Huset har gamla anor och därför är vi särskilt måna om det. Här kommer några regler som gäller för dig
som utställare och annan information som kan vara användbar.
Besöka galleriet innan utställningen: Om du behöver mäta upp ytor, planera din hängning m.m. kan du
besöka galleriet efter överenskommelse. Kontaktuppgifter finns nedan.
Tillgång till galleriet: Du har tillgång till galleriet kl 18:30 fredagen innan din utställning börjar, om ingen
annan överenskommelse har gjorts. Kontakta Maria eller Gunilla i god tid för att komma överens om tid
när nycklar till galleriet ska hämtas.
Avgiften: 1 000 kr/vecka (200 kr/dag) sätts in på Hembygdsföreningens PG 44 909-0 senast 1 månad
innan din utställning börjar. Vi har också Swish: 123 423 33 34. Kostnaden återbetalas inte vid
eventuellt utebliven utställning.
Öppettider: Vernissage lördag, avslutningsdag fredag. Galleriet hålls öppet kl 12:00 – 17:00 (om ingen
annan överenskommelse finns).
Avslutningsdagen: Senast fredag 18:30 ska du vara klar med nedtagning av utställningen, städning och
iordningsställning av lokalen. Då har nästa utställare tillgång till lokalen och kan börja hänga, med
vernissage på lördag.
Nycklar: Du kommer få en egen nyckelknippa. Utställaren före dig har ansvar att visa dig hur låsning
och öppning går till.
Väggar och tavelkrokar: Du får inte spika i väggarna utan använd de upphängningskrokar (sitter på
nylonlinor) som löper på skenor. Dessa finns samlade bakom dörren i det lilla rummet. När du är klar
med din utställning ber vi dig att hänga tillbaka dem bakom dörren.
Belysning i galleriet: Du kan flytta spotlights om du vill. Lampan kan vridas till önskat läge. Det går att
flytta lampan – vrid försiktigt på knappen som lösgör lampan från skenan. Placera den där du vill ha den
och vrid knappen till låsläge.
Extra material: Det finns en plastlåda märkt med ”Galleriet” i köket där det finns extra glödlampor och
tavelkrokar m.m. Vänligen håll ordning på lådan.
”Vita kubbar”: I galleriet finns vita kubbar som du kan använda för att ställa ut material på. Om du ska
flytta dessa skall du använda dig av ”kärran” som finns i en av garderoberna. På så sätt blir det inga vita
repor i golvet.
Köket: I köket finns mikrovågsugn, kaffebryggare och kylskåp och porslin. Du får gärna använda detta.
Vi är tacksamma om du håller det städat i köket eftersom det finns en ”kryddgrupp” som också

använder köket för att koka kaffe när de är i trädgården och arbetar. Håll dörren mellan
utställningslokalen och köket stängd.
Balkongen: Du har tillgång till balkongen men stäng och lås dörren när du lämnar galleriet för dagen
och glöm inte att fälla ned parasollen.
Fönster: Kan hållas öppna under dagtid, när Galleriet är öppet, men skall alltid vara stängda övrig tid.
Värmen: Skulle det mot förmodan behövas extra värme så fungerar det i de två utställningsrummen så
att man ställer in maxtemperatur på varje enskilt element och sedan regleras värmen genom att ställa
in gradantalet på väggtermostaterna som sitter på väggen vid dörren till köket från stora rummet, och
dörren till hallen i lilla rummet.
Skyltning inomhus: I början av trappan på vänster sida finns en så kallad affischeringstavla. Här kan du
sätta upp affischering av din utställning (A3). Det finns också en anslagstavla rakt fram ovanför trappan
som kan användas. Du får inte häfta upp med stift eller tejp eller annat på väggarna.
Skyltning utomhus: Det finns två så kallade trottoarpratare, yta 50x70 cm (står vid toaletten) som du
kan låna och ställa ut på gatan.
Städning: Det finns dammsugare i skrubben under trappan, och borste i köksgarderoben. Utställaren
ansvarar själv för att lokalen är städad och i ordning under utställningen. Lokalen lämnas nystädad
inkluderad hallen och trappan så det blir trevligt att komma för nästa utställare.
Försäkring: Hembygdsföreningen har ingen försäkring som täcker eventuella förluster vid stöld,
skadegörelse etc.
Konstlotteri: Välkommen att skänka något utställningsmaterial till Hembygdsföreningens årliga
konstlotteri! Lämna ditt verk i samband med att du lämnar lokalen/nycklarna.
Annonsering, affischer vernissagekort m.m.: Du ansvarar själv för att ta fram vernissagekort, affischer,
annonsering i dagspress m.m. Galleriet trycker upp ett program för alla utställningar som ges under
säsongen, och inför varje enskild utställning görs en påannonsering på Galleriets Facebook och
Instagram. Tacksamt om du skickar oss din vernissagebild minst en vecka innan din utställning börjar.
Sittning i galleriet: Du själv ansvarar för att sitta i galleriet under hela utställningen. Om du låter någon
annan sitta i galleriet ska personens namn och kontaktuppgifter lämnas till någon av oss. Det är mycket
viktigt att eventuell ersättare följer de regler som gäller för galleriet (låsa dörrarna, hålla rent i köket
m.m.).
Brandtillsyn: I köket finns en brandsläckare och på första våningen, under trappan på väggen finns en
vattenbrandslang.
Lämna galleriet: Galleriet lämnas städat och nycklar återlämnas till Maria eller Gunilla enligt
överenskommelse.
Kontaktpersoner för Galleriet:
Gunilla Svensson: 0760502321 ingun.svenek@outlook.com
Maria Karlsson: 0709 387112 dorpkm@gmail.com
eller Ulla Herlitz: 0703 628234

