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Lokalen 
• Ni kommer veckan före få en kod som gör att ni på egen hand kan komma in i lokalen. Inga nycklar eller 

taggar krävs.  
• Sittande publik - max strax över 150 st rekommenderas, antal beror på val av scenmiljö. Möblera om i 

lokalen efter behov. Läktare finns också med fasta stolar: 67 st. 
• Innegård till förfogande, träddäck på ca 50 kvm. 
• Ingång: huvuddörren leder in till en korridor – där man kan öppna en eller två dörrar som tar en rakt in i 

lokalen. Man kan också lotsa besökare genom korridoren och rakt ut på innegårdens trädäck. Kan göras 
för lite orsaker: önskat flöde/utrymme i lokalen, trevlighet/estetik eller färre trösklar för rörelsehindrade. 

• Flyttbara klädhängare finns. 
• Flyttbar whiteboard finns. 
• Flyttbara mellanväggar finns. 
• En mindre soffa och två fåtöljer finns att ta ner från ett utrymme en trappa upp om man önskar lite 

finare uppställning på scen. Plus ett par finare stolar. Denna soffa och stolar står annars i rum som kan 
användas som ”green room”.  

• Ett större antal bord finns som går att sitta vid om man vill skapa en workshop/gruppmiljö/ha för att 
ställa upp kaffe/te. 

• Det finns bara ett litet ståbord.  
• Låga scenmoduler/gradänger finns om man vill bygga upp en upphöjd scenmiljö. 
• Brandlarm ej kopplat till SOS.  
• Tre toaletter varav en är en handikapptoalett. 

Teknik 
• En handmick och ett headset ingår – vilka är kopplade till högtalare i lokalen. Via en digital skärm i ett 

teknikskåp nära scenplatsen kan man enkelt justera ljudstyrka etc. Det är akustik i lokalen och mick 
behövs ibland ej, beror på behov. Om fler mickar behövs kontakta någon av samordnarna av 
Hållbarhetsveckan (kontaktuppgifter). 

• Hörslinga finns. 
• Fast projektor för stor projektion rakt på väggen. 
• Internetkoppling finns. 
• För ytterligare tekniskt stöd (hybrid/streaming/livesändning) – eget ansvar. 

Kök och kaffe 
• Litet kök inkl. kyl. Här lagas sällan mat, utan mat har i detta kök mer en mellanlandning. 
• Större kaffebryggare, inkl. filter, och ca 75 porslinsserviser (siffra osäker) + pappersmuggar finns. 

Inga bordsdukar. 
• Kaffepulver och te tas med själv. 
• Disk får man själv sköta, 3min-snabbdiskmaskin inkl. diskmedel står till förfogande. 
• Catering/mat får man sköta själv/hyra in. 

Övrigt 
• En person från Magle Konserthus kommer finnas behjälplig för frågor och flytta möbler under hela 

veckan, hör av dig till samordnarna av Hållbarhetsveckan om ni önskar hans kontaktuppgifter 
(kontaktuppgifter). 

• En större flagga kommer hänga ut mot gatan för ökad synlighet, skrift: Magle Konserthus. 

https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan
https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan
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