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Utställning i Hagateminalen
Efter förberedande diskussioner om er medverkan med en egen utställning i Haga-
teminalen under sommaren vill jag meddela följande.

- Era koncept tycks vara en bra utgångspunkter för resp delutställnig.
- Ni kan disponera ca 20 m2 enligt bifogad ritning.
- Vi kommer att tillhandahålla skärmar, bord och stolar samt belysning som bör
tillgodose era behov. Närmare besked om typ av skärmar kommer att lämnas inom
kort.
- Utformning bör ske i samråd med oss för att rummets kvaliteter ska tillvaratas
och för en god helhetsverkan i övrigt.
- Vi utgår från att er utslällning pågår under hela säsongen dvs från maj till början
av oktober. Ni kommer att kunna utveckla och ändra under utställningstiden. Vi
förbehåller oss rätten att göra tilltälliga omflyttningar om det behövs för speciella
evenemang.
- Det är en god id6 att ni har föreningsmedlemmar på plats som tar initiativ till
aktiviteter tillsammans med besökare i lokalen och i parken. Beträffande sådana

aktiviteter förutsätts att ni samråder med oss som har det övergripande ansvaret för
utställnings- och aktivitetsprogrammet i lokalen under sorlmaren.
- Lokalen kommer att var bemannad med personal från kommunerna, cafdet och
flygbussarna. Tider är inte bestämda men vi räknar med öppethållande alla dagar.
- För era kostnader kan vi tillskjuta högst 50.000 kronor. Kostnader som kan täc-
kas är exempelvis material, expefthjälp, framställningskostnader, transporter mm.
Arvodering för medlemmars arbete godkänns inte. Ni bör inkomma med en bud-
get till oss innan ni tar på er några kostnader.
- Kostnader bör om möjligt faktureras direkt till Solna. Utlägg redovisas med kvit-
to.
- Utställningsmaterialet kommer att kunna lagras i lokalerna efter säsongen. Det
bör kunna användas även senare.
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