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Uthyrningsvillkor Vasateatern
Fribiljetter
Pressbiljetter och max 10 fribiljetter disponeras av arrangören till varje
föreställning.
Redovisning
Om ej annat överenskommits ska arrangören redovisa entrébelagda
arrangemang senast en månad efter sista speldagen till kulturenheten.
Försäkring
Arrangören åläggs att vidmakthålla en ansvarsförsäkring för tillfället om
lägst 5 miljoner svenska kronor vilket skall omfatta hyrd lokal.
Tillstånd
I de fall polistillstånd erfordras åläggs detta arrangören.
Tobaksbruk
Kommunens lokaler och området i anslutning till Vasateatern är tobaksfria
vilket innebär att varken snus eller rökning och andra tobaksliknande
produkter är tillåtna. Det åligger arrangören att efterleva detta.
Lokalvård
Normal lokalvård ingår i hyreskostnaden. Om behov av lokalvård krävs i
större omfattning än normalt debiteras detta hyresgästen.
Vaktmästare/felanmälan
Vid uthyrning krävs att arrangören har kunskap om tekniken i lokalen. Om
arrangören ej kan uppvisa denna kunskap kan en genomgång/utbildning
bokas till en kostnad om 450kr/h. Möjligheten finns även att hyra in en
vaktmästare till arrangemanget för 450 kr/h.
Cafeteria
Vid hyra av cafeteria skall separat städschema i cafeterian följas.
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Säkerhet
Det åligger arrangören att:
-Sörja för att tillbuds- och olycksrisken minimeras före föreställning, under
föreställning och efter föreställning. Arrangören är ansvarig för eventuella
tillbud och att arbetsmiljön är säker.
-Innan föreställning/arrangemang genomföra säkerhetskontroll vilket
omfattar kontroll av maximalt antal personer som samtidigt får vistas i
lokalerna samt tillse att detta antal ej överskrids. Alla personer i salongen
måste ha sittplats. Lösa stolar får ej placeras i salongen.
-Kontrollera att utrymningsvägar är ej blockerade och att dessa är fria från
lösa föremål. Dörrar i utrymningsvägar ska vara fullt öppningsbara ut till det
fria och ej blockerade på utsidan. Kontroll skall även göras av
nödutrymningsskyltar för att säkerställa att dessa lyser,
-Ha kännedom om var släckutrustning finns och hur den används.
-Tillse att brännbart material ej kommer i kontakt med heta ytor (lampor,
spotar etc).
-Förekommer öppen eld eller pyrotekniska effekter skall arrangören ansöka
om lov hos hyresvärde först.
-Utse ansvarig för eventuell utrymning under hyrestiden.
-Informera deltagare om hur utrymning sker
Vid brandlarm eller brandtillbud skall lokalerna omedelbart utrymmas
Det är förbjudet att på något sätt påverka brandlarmet funktion eller delar av
det.
-tillse att ingen förtäring sker i salongen
Övrigt
Hyresgästen får ej hyra ut lokalerna i andra hand.
Du/Ni som arrangerar musikverksamhet med hög volym- ta ditt ansvar så
ingen drabbas av hörselskador! Om det befintliga/stationära ljuset plockas
ner ska det återställas efter genomfört arrangemang.
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