
Anteckningar från informationsmöte inför konst & hantverksutställningen på 

Kulturfabriken i Mjällom 22/5 2022. 

 
1. Information om antalet utställare, presentation. 

21 st utställare 

 

2. Information 

• Caféet på entréplan har öppet 11-16 onsdag, lördag söndag. De dagar det är stängt kommer 

en whiteboardtavla att visa vägen till utställningen. 

• Nyckelhantering: nyckel till ytterdörren kommer att finnas i ett nyckelskåp med kod. Larmet 

kommer att vara avstängt mellan kl.10-18. Om larmet behöver stängas av senare så 

kontaktas ordförande i byaföreningen. Kontaktuppgifter finns i infopärmen. 

 

3. Datum för sommaren att hålla reda på. 

• 11-12/6 och 18-19/6 från kl.10.00 kommer det att vara öppet för att kunna sätta upp sina 

saker. 19/6 utställningen bör i det närmaste vara klar. 

• 26/5 vernissage 13-17 då är det bra om så många som möjligt kan vara på plats. Utställare 

kommer kl.11.00 för att hjälpa till att fixa det sista inför vernissagen. 

• 13/8 är sista dag. Utställningen plockas inte ned förrän efter kl.17 den dagen. 

 

4. Antalet pass under sommaren. 

• Inventering om hur många som kan tänka sig ensampass och hur vi löser nya att sitta med 

någon van. 

• Varje utställare antecknar sig för 3 pass under säsongen. 

• Anmälda som kan tänka sig ensampass är Marie, Monika R, Vivi, Kent, Annika, Louise, Pia, 

Maj, Anna-Karin. Skriv då ditt namn på ena raden och ensam på andra raden. 

• Monika informerar om hur du bokar ditt pass i kalendern på hemsidan. Nya utställare får 

inloggning av Monika,  ”gamla” utställare som glömt sitt lösenord kan kontakta Monika 

Rundström för hjälp. Passen ska vara klara innan vernissagedagen. 

 

5. Rutingenomgång 

• Rutinpärm som innehåller hur ser dagen ut, ansvar, särskild information om sina alster, 

utställarnas kontaktuppgifter, m.m. 

• Betalningsmetod. Den som inte kan eller inte var med på mötet och behöver fräscha upp 

sina kunskaper passa på att göra det på vernissagedagen då vi är många på plats. 

 

6. Arbetsfördelning 

• Marknadsföring: studieförbundet BILDA hjälper oss med marknadsföring. 

• Affischer:  studieförbundet BILDA hjälper oss med kopiera upp affischer. Laminera får vi 

göra själv. Helst ska varje utställare ta ca 5 affischer att sätta upp. Notera var i blocket. 

• Hemsida: Monika sköter den. 

• Utställningsansvariga: Kent och Vivi ansvarar för konsten och Annika Nyberg, Pia Sjölund 

och Monika Rundström ansvarar för hantverket som förbehåller sig rätten att ändra vid 

behov för utställningens helhet. 

• Lotteri: Ingela tar hand om lotteriet som kommer att säljas under hela säsongen med 

värdebevis som vinster. 

• Vernissage: Christina Josefsson handlar till vernissagen. 

• Skyltgrupp: De som kan hjälper till att sätta upp skyltar efter vägen från Gallsätter och från 

Ullånger till Mjällom. 

• Informationspärm: Vivi uppdaterar pärmen. 

• Betalningsmetoden: Anna-Karin ansvara för att rutinen och material finns vid betalning. 



• Bemanningsansvarig: Marie ansvarar för ha koll så att dagar fylls på innan vernissagedagen. 

 

7. Uppdatera kontaktlistor 

Namn, telefonnummer, mailadress som kommer att finnas i infopärmen uppdateras. 

 

8. Utställningsplatser. 

• Möjlighet att lämna sina önskemål till utställningsansvariga. 

• En rundtur i lokalerna, en hiss finns för den som är rörelsehindrad. Då måste vi låsa upp 

dörren så att de kan komma in bakvägen. 

 

9. Övriga frågor 

• Information från andra lokala besöksställen kommer att finnas i glasrummet. 

• 2 stycken popup-utställare är anmälda, de håller då till i rummet innanför glasrummet. Det 

kostar 100 kr per dag och då är de också på plats. 

• Eva-Karin tar på sig att fundera ut hur trappen ska se mer välkomnande ut. 

• OBS! Kassören Anna-Karin Wessman vill ha nya utställares kontouppgifter för att kunna 

skicka pengar för sålda alster. Hon kommer att göra 3 utbetalningar under säsongen. 

 

 

 

 

Tack för att ni vill göra denna utställning till en efterlängtad upplevelse. Vi gör det tillsammans! 

 

 

 

 

 

 

 


