
 

Föreskrifter vid användning av utställningshallen, Tierps bibliotek 

 

Tierps kommun kan upplåta bibliotekets utställningshall för utställningar och föredrag av 

föreningar, företag eller privatpersoner. Upplåtelse sker via en ansökan till Kultur och fritid. 

 

Nedan följer regler för användandet av utställningshallen: 

 

 Följ överenskommen tidsplan. Som utställare förbinder du dig att hänga och plocka 

ned din utställning på egen hand enligt tidsplan. Du ska meddela tider för hängning 

och förberedelser så att det inte krockar med annat arrangemang i lokalen. 

 Gör inte hål i väggarna. Tavlor och dylikt hängs med hjälp av linor av perlon som 

fästs i krokar vid taklisten. Det finns också svarta skärmar och glasmontrar att låna vid 

behov. Fråga personalen på biblioteket. 

 Perlonlinorna får ej kapas. Det finns linor som är två respektive tre meter. De 

kortare linorna är till för de väggar där det inte är så högt i tak, de längre till väggarna 

intill fönstren. Det är fullt möjligt att linda upp linorna bakom tavlorna. 

 Teknik som finns på plats och som kan nyttjas är: projektor, högtalare i taket och två 

myggor med ansluten hörselslinga. Ytterligare teknik finns att låna om detta meddelas 

i tid.  

 Informera om vad som händer. Skicka underlaget senast en månad innan 

evenemanget. Det behövs en kort informationstext samt en högupplöst bild som ser fin 

ut i tryck.  

 Lämna information om försäljning. Tierps kommun tar inte ut något arvode vid 

försäljning av konst vid utställning. Utställaren ansvarar själv för denna men ska 

lämna information om detta i samband med utställningen. 

 Lämna hall och förråd i fint skick. I utställningshallens förråd  får ej emballage 

förvaras. I förrådet behöver andra komma in för att hämta stolar och annat vid 

arrangemang som pågår i biblioteket och utställningshallen. Städmaterial finns att 

låna. Skadegörelse på lokalen debiteras utställaren. 

 Vid utställningar kan Kultur och fritid utföra en kontroll för att säkra lokalen. 

 Om utställaren inte respekterar föreskrifterna eller om tveksamhet råder har 

Kultur och fritid rätt att avbryta utställningen eller arrangemanget.  

 

 


