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GALLERI KVIS 
KONSTENS VÄNNER I SVEDALA 

AVTAL OCH REGLER FÖR UTSTÄLLARE 

HYRESVÄRD: 

Konstens vänner i Svedala 

Ställföreträdare:  Christina Karlsson 

Grönbyvägen 315 

231 72 Anderslöv 

Utställare:  

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

LOKAL: GALLERI KVIS, Grönegatan 9, 233 31 Svedala 

UPPLÅTELSE 

KVIS upplåter till utställaren att använda lokalen till utställning/konstutställning 

enligt villkoren i detta avtal. 

UTSTÄLLNINGSPERIOD 

Tillträdesdag………………………… Slutdag………………………… 

ÖPPETTIDER 

Lördag - Söndag skall utställningen vara öppen minst mellan kl 11-15.  

Övriga öppettider bestämmer utställaren själv. 

VERNISSAGE ska hållas första lördagen under utställningsperioden. 
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HYRA 

Utställaren ska betala hyra …………………………kr. 

Beloppet betalas in på KVIS bankgiro nr 5621-1964 i Handelsbanken. 

Hyran ska betalas in senast 14 dagar före utställningens första dag.  

Glöm inte att skriva vem betalningen är ifrån. 

Om hyran inte är inbetald innan utställningens slutdatum tillkommer 

dröjsmålsränta enligt lag samt eventuell ersättning för betalningspåminnelse 

och indrivningskostnader enligt vad som stadgas för inkassokostnader. 

Meddela webbansvarig, Christina Karlsson namnet på din utställning, 

vem som deltar, öppettider mm så att vi kan göra reklam för utställningen på KVIS hemsida. 

Lokalen är tom och städad vid överlåtelsen, i övrigt i befintligt skick. 

Nycklar till lokalen kvitteras ut hos vice ordförande Christina Forsberg tel: 0702-354753, som 

också visar runt och informerar om lokalen till nya utställare.  

Tel till ordförande Christina Karlsson är 070-6795701 eller e-post kvis@gallerikvis.se 

Tel till kassör Eva Bengtsson 0708- 401870 

Rekommendationer för hur tavlor ska hängas finns att tillgå i lokalen. Du kan höra av dig 

ifall du har frågor om detta, se telnr och e-post i punkten ovanför. 

Erforderliga lås och stöldskyddsanordningar finns i galleriets lokaler. 

Bortkommen nyckel ska ersättas (låscylinder samt 10 st nycklar). 

Utställaren får inte utan KVIS tillstånd sätta upp skyltar på fasaden däremot får 

skylt sättas upp bredvid entrén. Gatuskylt finns att ställa ut t ex på gågatan. 

Gatuskylt, öppetflagga mm ska plockas in när utställningen inte är öppen. 

Utställaren svarar för skador som uppkommer inomhus, entrédörr, väggar, 

skyltar och skyltfönster. Utställaren ansvarar själv för försäkring av sina alster.  

Utställaren ska hålla god ordning, upplag får inte hållas utomhus. 

Städning av lokalen ingår inte i hyran. Lokalen bör städas varje dag. 

Snöröjning och sandning ingår inte i hyran. 

mailto:kvis@gallerikvis.se
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Rättsordning/tvist 

Tvist angående avtalet ska avgöras enligt svensk rättsordning och svensk domstol. 

Detta avtal har upprättats i två lika exemplar av vilket parterna tagit var sitt. 

Datum…………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. ………………………………………………………………. 

Hyresvärd                                                        Utställare 

 

 

 

 

 

OBS: Utställningstips finner du på nästa sida 
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Inför er konstutställning 

Ett tips är att du i god tid lägger in info om din utställning på https://svedala.se/uppleva/tipsa-

om-aktivitet/ .Utställningen läggs då in i Svedalas evenemangslista,  www.svedala.se.  

Lokaltidningen i Svedala, www.lokaltidningen.se/svedala är ett annat alternativ. Där kan du 

kontakta lokalredaktören Katrin Hellström på telefon 0730-714036. Vill du sätta in en annons, 

vänd dig till annons.svedala@lokaltidningen.se. 

Kontakta Skånska dagbladet red.svedala@skd.se för att tipsa om din utställning. 

Kontakta vår webbansvariga på Galleri KVIS hemsida, www.gallerikvis.se för att lägga in text 

och bilder inför din utställning 

Ett annat tips är att du själv kan lägga in ditt evenemang på www.dygnetrunt.se 

eller guiden@sydsvenskan.se, vilken är Sydsvenskans evenemangsidor som de också 

plockar från för publicering gratis i tidningen. Detta måste du göra senast kl.11 två vardagar 

före publicering. Har du frågor till tidningen, ring 040-281377. Vill du sätta in en privatannons, 

ringer du tidningen på 040-934400. 

Övrigt: 

Gör ett infoblad om utställning och sätt upp på biblioteket, i kommunhuset och butiker. 

Gör personliga inbjudningar och skicka ut eller lägg direkt i brevlådor. 

Kom ihåg att skriva ut när du har vernissage och vilka öppettider du har, med hänvisning till 

www.gallerikvis.se 

Gör en affisch till gatutalaren (mått 50x70cm). Den blir ditt ansikte utåt. 

Är det ingen utställare före dig kan du sätta upp affischen på dörren eller i ett fönster på 

Galleriet. Om det är en utställare före dig kan du göra reklam för din utställning genom att 

sättas upp den på anslagstavlan eller disken. 

Antalet besökare skall räknas, skriv upp totalt antal besökare i vår kalender.   

Lycka till önskar 

Styrelsen på Galleri KVIS 

https://svedala.se/uppleva/tipsa-om-aktivitet/
https://svedala.se/uppleva/tipsa-om-aktivitet/
http://www.svedala.se/

