Möbler och tillbehör tillgängliga för hyresgästen

Stolar
Vi har 50 stycken hopfällbara svarta stolar. Hyresgästen får även ta med sig egna möbler
om så önskas.

Bord
Hyresgästen har till sitt
förfogande bord för ca. 65
gäster.
Vi erbjuder 10 bord som är
80 x 180 cm.
Vi erbjuder tyvärr inte
bordsdukar.

Ljudsystem och mikrofoner
För en separat avgift kan även galleriets Bose Millenium- ljudsystem hyras, som
exempelvis kan kopplas till en mobil genom Bluetooth eller Aux-sladd. Högtalaren står på
ett stativ på ca. 140 cm höjd. Själva högtalaren är 35 x 25 x 25 cm.
I priset ingår även två trådlösa mikrofoner.

Projektor och filmduk
Epson Projektor och filmduk av kontorskvalitet kan även hyras för en avgift. Duken som
står på ett stativ är 130 x 210 cm. En 7m lång HDMI-kabel ingår även.

Sopkorgar
Galleriet har två tunnor på 80 liter för exempelvis skräp eller tomflaskor och burkar. Det
finns även två mindre sopkorgar i metall.

Värmeljushållare
Hyresgästen kan vid behov använda galleriets
värmeljushållare (ca. 65 st). Kärlen bör
returneras efteråt. Värmeljusen bör hyresvärden
stå för själv.

Blomvaser
Hyresgästen får gärna använda galleriets blomvaser (ca. 15 stycken i olika storlek).
Vaserna bör returneras efteråt.

Andra kärl
Galleriets lilla kök är till hyresgästens förfogande samt de serveringsskålar, serviser,
karaffer och andra kärl som finns i köket får användas. Dessa skall diskas och ställas
tillbaka efter användning.

Förlängningssladdar
I Galleriet finns ca. 15 stycken olika långa förlängningssladdar (1,5m-10m) samt en 25 m
lång förlängningskabel. De förlängningssladdar som inte galleriet använder för
utställningen lånar vi gärna ut.

Andra tillbehör och verktyg
Vi har en stor mängd verktyg och tillbehör som hyresgästen gärna får låna. För mera
information får du gärna fråga vår personal!

Städservice
Vi erbjuder även städning efter ditt evenemang för en avgift (150€). I städningen ingår
rengöring av möblerna (bord, stolar, galleriets teknik, sopkorgar) hantering av sopor,
rengöring av ytorna och dammsugning. Hyresgästen ansvarar för att ta med sig sina egna
saker samt att ställa tillbaka de kärl som tillhör galleriet. Städningen kan naturligtvis även
skötas av hyresgästen efter evenemanget.

