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När du har ditt arbetspass på konst- & hantverksutställningen på Kulturfabriken 

i Mjällom. 

 ALLMÄNT  

• Dra upp rullgardinerna. 

• Öppna ev. fönster för att få bättre luft och cirkulation i lokalerna.  

• Kolla att allt ser fräscht ut, ev. blommor/blomvatten (vatten finns i källaren rakt ned).  

• När ditt arbetspass är slut, återställ. Kolla att allt är fräscht inför nästa dag. Dammsugare 

finns i förrådet.  

 

FÖRSÄLJNING  

• Innan du börjar se till att växelkassan stämmer. Det underlättar vid ev. felsökning vid dagens 

slut. 

• Vid försäljning av konst tas en avgift på 10% ut direkt och resterande betalas vid avhämtning. 

Sätt en röd lapp vid den sålda tavlan. Skriv upp namn och telefonnummer på köparen och 

skriv bet. vid 10% kolumnen. Om kunden är långt ifrån och vill ta med sig går det bra mot full 

betalning. Vi ser ju helst att om det finns möjlighet att tavlan sitter utställningstiden ut.  

• Vi dagens slut se till att växelkassan stämmer och att det är blandade valörer. Lås in pengarna 

på anvisat ställe.  

 

UNDER DAGENS GÅNG  

• För varje besökare, gör ett streck i besökspärmen. Skriv gärna om något speciellt har hänt 

eller helt enkelt hur vädret varit. Roligt att se om vädret påverkar besöken. Vid betalning från 

kund och redovisning av dagskassa se särskilt infoblad.  

• Cirkulera i lokalerna pga ev. snatteri och eftersom du representerar utställningen är det 

trevligt med engagerad ”personal”.  

• Se till utställningsborden om de behöver snyggas till. Ev. behövs det fyllas på hos en del. Då 

finns det anvisningar från just den utställaren. Många har under sitt utställningsbord annars i 

något av förråden. 

 

ÖVRIGT  

• I pärmar vid trappuppgången finns ev. ytterligare information om dina utställningskolleger. 

Det är på varje utställares ansvar om man vill ha det.  

• Om någon frågar efter möjligheterna att var med i nästa års utställning, lämna då en lapp 

som finns längst bak i pärmen som de har alla kontaktuppgifterna på.  

• Om du har något att meddela eller behöver åtgärdas, skriv i pärmen. Eller om det är saker du 

kommer på som vi behöver tänka på. 

 

LYCKA TILL! 


