Kontrakt rörande aktiviteter på Verket 
(reviderad 20151012)
TYP AV ARRANGEMANG:______________________________________________________
VILKA UPPTRÄDER:___________________________________________________________
VILKA BAND HAR KVINNLIGA MEDLEMMAR:______________________________________
DATUM OCH TID (starttid samt sluttid för arrangemang):_______________________________
ARRANGÖR/HUVUDANSVARIG (namn + telefonnummer): ____________________________
LÅN AV LOKAL
 Vid konserter lånas lokalen ut mot en donation på 20 kronor per betalande
besökare (30 kronor om det bara står cismän på scen). Pengarna går direkt tillbaka till
föreningen i form av inköp av nya sladdar, städartiklar etc. Pengarna överlämnas till vår
ljudtekniker i slutet av kvällen. Vid slutna arrangemang, exempelvis födelsedagsfester,
examensfester etc, hyrs lokalen ut mot en engångssumma på 3000 kronor. Endast medlemmar
i föreningen Verket kan låna lokalen.
Vid slutet av kvällen ska arrangören lämna Verkets andel av pengarna till ljudteknikern
tillsammans med en lapp där det står hur många betalande gäster som besökt Verket under
arrangemanget.
Om inte annat överenskommits ska sista bandet sluta spela senast 01:30 och alla besökare
vara ute ur lokalen senast 02:00.
Arrangörer ska inte kunna tjäna pengar på att arrangera aktiviteter på Verket. Ta därför helst
inte mer än 80100 kronor i inträde vid arrangerande av konsertverksamhet. Gärna mindre om
det bara är lokala band. Eventuella skador på lokal eller utrustning lagas eller ersätts av
arrangören så snabbt som möjligt. Många band repar på Verket och medlemmarna i dessa har
rätt att komma och gå som de vill i lokalerna för att repa.
LARM
– Verket är larmat. Arrangörer får låna en larmbricka och ansvarar för att lokalen larmas
och låses efter arrangemanget. Om arrangören råkar utlösa larmet av misstag får hen stå för
kostnaderna för eventuell utryckning.
BACKLINE, SCEN OCH LJUD  SE BIFOGAD BILAGA
Det är arrangörens ansvar att Verkets backline inte går sönder under arrangemanget. Om te x
en sångare, vid vårdslöshet, har sönder en mikrofon på scenen så är det arrangörens ansvar att
ersätta Verket för detta.
I de allra flesta fall tillhandahåller Verket ljudtekniker utan kostnad för arrangören. Om ingen av
våra ljudtekniker kan jobba får arrangören fixa en egen. Det måste dock vara någon som
arbetar professionellt som ljudtekniker. Om arrangören måste fixa egen tekniker drar vi av 10kr
per besökare på hyran. Om egen ljudtekniker önskas måste detta meddelas i samband med
bokning av lokalen och då gäller ej heller hyresrabatten. Ljudteknikern måste vara professionell
och kunna hantera utrustningen utan att skada denna eller ställa till annan oreda. Band repar på

scenen under dagtid. Allt på scenen måste därför riggas tillbaka exakt som det stod innan
arrangemanget. 
Detta görs innan arrangören lämnar lokalen på kvällen.
SÄKERHET
 Arrangörer som hyr Verket får max ta in 150 personer i lokalerna. Brandsläckare
finns i entrén. Förbandslåda finns i hyllan bakom bardisken. Elementen använder sig av
direktverkande el och får inte, under några omständigheter, täckas över. Det är arrangörens
ansvar att se till att inget hamnar på elementen. Fönstren måste vara stängda när det är kallt
ute, annars börjar elementen i närheten att gå på högvarv. Detta ökar elkostnaden, men
framförallt blir elementen väldigt heta och detta ökar brandrisken.
STÄDNING
 Arrangörerna ska städa samtliga ytor som används. Konsertlokalen ska vara
städad innan arrangören lämnar Verket samma kväll som arrangemanget avslutas. De övriga
ytorna ska vara städande senast klockan 15:00 dagen efter arrangemanget. Om det är ostädat
när du kommer dit, ta gärna bilder och hör av dig snarast till Verket. S
E BIFOGAT
STÄDSCHEMA.
Arrangören ska se till att besökarna inte lämnar skräp runt om huset, nära fotbollsplanerna eller
andra grannar. Arrangören ska även plocka upp alla eventuella tomburkar, fimpar och annat
skräp från gården innan den går för kvällen. A
rrangörer som inte städar efter sig debiteras
1000 kr eller Verkets kostnader för städfirma.
ALKOHOLPOLICY
 Vi har inga krav på att arrangemang på Verket ska vara alkoholfria. Vuxna
människor har rätt att dricka medhavd alkohol i lokalerna. Minderåriga får däremot UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER DRICKA ALKOHOL PÅ VERKET. Detta är inte bara mot lagen utan
också något som kan äventyra Verkets fortsatta existens. Det är arrangörens ansvar att se till
att minderåriga inte dricker på Verket. Arrangörer som inte sköter detta kan förlora rätten att
hyra Verket i framtiden. Verket kräver att arrangören kollar leg på alla som kan tänkas vara
under 18. De som inte fyllt 18 och de som inte har giltig legitimation ska arrangören rita ett X på
handen på. De personer som har X:ade händer får inte dricka alkohol, och arrangören ska se till
att detta inte sker. Arrangören ska även upplysa i eventuell marknadsföring i sociala medier att
personer under 18 år inte får dricka på Verket samt att alla som vill dricka alkohol bör ta med sig
legitimation. Narkotika är totalt förbjudet på Verket. Bruk av sådana droger på Verket leder till
omedelbar portning och avvisning. Enligt alkohollagen får servering av alkoholdrycker inte ske
utan serveringstillstånd. Detta gäller även på Verket.
ETIK
 Rasism, sexism och homofobi hör inte hemma på Verket. De som ägnar sig åt sådant får
inte vara kvar i lokalerna och det är upp till arrangören att se till att detta efterföljs. Verket är ett
brukarstyrt hus. Vi litar på att besökare respekterar både varandra och själva lokalen. Bråk,
stölder och skadegörelse ska alltid undvikas och vi uppmanar arrangörer att vara nyktra och på
alerten för att stävja eventuella problem som kan uppstå.
TRYGGHET
 Alla har rätt att känna sig trygga på Verket. Det är arrangörens ansvar att värna
om publiken och bandens trygghet under spelningen. Personer som beter sig respektlöst, som

använder våld eller verbala trakasserier, eller får andra att känna sig otrygga har förbrukat sin
rätt att delta i arrangemanget och att vistas i Verkets lokaler. Det är arrangörens ansvar att be
störiga eller våldsamma personer att avlägsna sig, samt se till att de verkligen lämnar lokalen.
**** Jag har läst kontraktet och förstår vad som gäller. Genom att skriva under tar jag fullt ansvar
för vad som händer i lokalerna under tiden för arrangemanget:
Datum/namnteckning:
______________________________________________________________

