
Utställningshallen 
Regler, beskrivning och utrustningslista

Läs igenom den här informationen innan du använder utställningshallen. 
 
Placering, inlastning och utlastning 
Gatuadress: Götaplatsen.  
Utställningshallen är belägen i entréplanet med fönster mot Avenyn och Berzeliigatan.
Ingång via Stadsbibliotekets entré.  
Vid inlastning och utlastning av utställningar kan gamla entrén öppnas tillfälligt, dock endast  
under bibliotekets öppettider. Närmaste lastzon finns på Berzeliigatan.

Nycklar 
Utställningshallen kan stängas med en låsbar jalusidörr. Nyckel (även till förrådet), finns i  
receptionen. Nyckeln ska lämnas in i receptionen efter utställningens stängning varje dag.

Öppettider 
Utställningen bör vara öppen under Stadsbibliotekets ordinarie öppettider, 
vardagar 09–21, helger 10–18. 

Bevakning 
Utställaren sätter själv upp utställningen och står för all bevakning.  
Bibliotekets personal hjälper inte till vare sig med uppbyggnad, bevakning eller rivning.

Uthyrningsperion, förvaring och försäkring
Uthyrningsperioden inkluderar tid för upp- och nermontering av utställningen.
Emballage till utställningsmaterial kan inte förvaras av Stadsbiblioteket.
Eventuell försäkring står utställaren själv för. Biblioteket har tyvärr många stölder, vi  
rekommenderar att utställaren låser fast stöldbegärlig utrustning, och aldrig lämnar värdesaker 
utan tillsyn.

Brandsäkerhet 
Utställaren är skyldig att följa anvisningarna för t ex brandskydd i offentliga lokaler och textilier 
skall vara flamsäkrade. Nödutgångar får inte spärras.  
Som hyresgäst har man en skyldighet att hålla sig informerad om utrymningsvägar.

Förbud mot nötter och alkohol 
Observera att det inte är tillåtet att servera nötter (gäller alla slags nötter och mandlar) eller  
alkohol. Förbuden gäller i utställningshallen och samtliga platser i biblioteket.

Marknadsföring 
Namn på utställning, kort beskrivning, bild och länk till eventuell hemsida skickas till 
arrangemang@kultur.goteborg.se eller till programansvarig senast tre veckor innan  
utställningens början. 
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Utställningslokalen 
Storlek: 150 kvm
Takhöjd: 315 cm
Golv: Ljusgrå gummimatta
Tak: Vitt 
Belysning: Varmvit dimbar allmänbelysning, 35 flyttbara och vinklingsbara ledstrålkastare,  
Väggar: målade i gråvit ton. Vägglist för krokar längs en 13 m lång vägg.  
Fönsternischer: 36,5 cm djupa, 256 cm höga, höjd till stag 167 cm

Utrustning 
Skärmar: 8 st skärmar som är dubbla och vinkelställda, målade i antikvitt.  
Höjd 178 cm, bredd 158 cm, tjocklek 10 cm. Nederkanten börjar 10 cm från golvet.
Skärmarna är försedda med låsbara hjul och står stadigt. Det går att hänga relativt tunga  
föremål på dem, som t ex glasade bilder. Vid upphängning: fäst med nubb eller häftpistol 
på skärmens översida. Det är förbjudet att spika i och använda stift/knappnål/häftmassa på 
framsida skärmar och väggar. 

Verktyg, stift och annan utrustning ingår inte i utställningshallens utrustning. Var rädd om utrust-
ningen och inredningen, utställaren är skyldig att ersätta de skador som uppstår på utrustning 
och/eller lokal.

Bord: 5 st hopfällbara bord, 80 x 120 cm. Höjd 72 cm
Stolar: 20 st stapelbara svarta stolar på vagn
Glasmontrar: 4 st glasmontrar på hjul, med en (löstagbar) glashylla, står på en 95 cm hög  
metallställning. Innermått: djup 44 cm, längd 144 cm och höjd 117 cm.  
Yttermått: höjd 205 cm, bredd 150 cm, djup 50 cm.
Två låga glasmontrar på aluminiumställning utan hjul. Höjd från golv: 80cm
Bredd: 122, Djup: 63, Invändig höjd: 19 cm.
Högtalare, mikrofon samt möjlighet att koppla in musikspelare och dator.  
Hörslinga.
Fönster:13 st som är 95,5 cm breda, 12 st som är 40 cm breda, 2 st är 207 cm breda 

Förråd 
Förråd om 14 kvadratmeter med vatten och avlopp, garderob med skåp, 1 vagn för stolar,  
1 vagn för bord, 1 stege, 1 stor sopborste, 1 liten sopborste, 1 sopskyffel. 

Kontakt 
För information i praktiska frågor kontakta: 
Stadsbibliotekets vaktmästeri, 031-368 31 94 eller programansvarig, 031-368 34 14.


