
Till dig som ställer ut konst på Kulturfabriken, Mjällom Höga 

Kusten Konsthall. 

• Hyra till Mjälloms byaförening är beroende på antalet utställare. Meddelas på årsmötet. Plus 50 kr i 

medlemsavgift (betalas in innan årsmötet) och 100 kr för betalkortsterminalen. Som utställare blir du 

medlem i föreningen därav medlemsavgiften. 

 • Beroende på antalet utställare så är du ansvarig att sitta 2-4 dagar/säsong. Tiden noteras på den 

gemensamma almanackan senast vernissagedagen. Om du inte själv har möjlighet att sitta, får du 

själv hitta en ersättare. Det går alltså inte att köpa sig fri (annat än om du gör det privat till någon 

annan i gruppen). 

• Gör gärna en lista på dina inlämnade alster, med pris. Gärna i två ex. en till dig och en till 

ansvarig/mottagaren. Den ska skrivas under av båda parter. Ansvarig för utställningen ser till att en 

lista med nr. på tavlan och pris finns sammanställt på ett papper till starten. De alster du ställer ut bör 

till största del vara till försäljning. 

• Gör gärna även en presentation av dig själv som kommer att sitta i en pärm för folk att titta i. Om du 

har visitkort är det bra och extra blad av din presentation för den som vill ta med sig. Dessutom en 

enkel presentation för placering vid ingången (mer om det på första träffen). 

• Innan utställningen startar träffas vi och går igenom rutiner och arbetsuppgifter då har vi även 

föreningens årsmöte. Där samlar vi även upp mail adresser och telefonnummer till var och en. Efter 

säsongen brukar vi även träffas för att göra en utvärdering av den gångna sommaren. Vad var bra? 

Kan vi göra någonting bättre? Nya idéer, m.m. 

• Dina alster hängs av ansvarig för utställningen. Våra intentioner är att skapa en rofylld, öppen och 

känslofylld upplevelse av konsten. 

• Ansvariga för utställningen förbehåller sig rätten att sortera bland inlämnade alster för att kunna 

skapa en fungerande helhet. 

• Du är själv ansvarig för dina egna alster, så om du vill försäkra dig är det ditt eget ansvar. Mjälloms 

Byaföreningen har inget som helst ansvar för de saker som lämnas in. Har du frågor eller funderingar 

kontakta gärna oss. 

Ansvarig för konsten: 

Kent Roysson Karlsson tel. 070-40 46 342 

Vivianne Perbo tel. 070-304 50 09 


