
LARMET I HUSET

Larma alltid galleriet när du lämnar det och ta in gatupratare och vaktbord i 
galleriet. Inget får lämnas i foajén utanför.  

När du lämnar galleriet och receptionen är stängd innebär det att du larmar på 
också i i foajén när du larmar galleriet. Då måste lämna huset direkt när du 
larmat galleriet, alltså inte stanna i foajén. Använd alltid nyckelknappar vid 
dörrarna, handtagen är larmade.  

Om du kommer till galleriet och får rött ljus i kortläsaren till vänster om 
receptionen betyder det att huset är larmat. Du måste då larma av på samma 
sätt som du larmar av galleriet, när du gjort det fortsätter du direkt till galleriet 
och larmar av det också. Först då kan du röra dig i foajén utan att utlösa larm. 
När du larmar på galleriet aktiveras larmet i foajén automatiskt och du måste 
lämna huset direkt! 

Always activate the alarm when you leave the gallery. Do not forget to bring 
the guarding table, chairs and the sign used in the street inside the gallery, 
nothing has to be left in the hallway. 

When the reception is closed the alarm in the building is activated. Therefore 
you need to leave the building as soon as you activated the alarm in the 
gallery. You are not allowed to stay in the hallway. Always use the key buttons 
by the door, as the green marked handles are connected to the alarm system. 

If you, when arriving, get a red light in the card reader in the first door on the 
left side from the reception, the alarm in the building are activated. You must 
deactivate the alarm via the card reader, in the same way as you deactivate the 
alarm in the gallery. Continue straight to the gallery and deactivate that alarm 
as well. 

When you leave the gallery and activate the alarm in the gallery the alarm in 
the hallway will be automatically activated and you need to leave the building 
immediately! 

THE ALARM SYSTEM



Deactivate alarm:  
Press 7A. Slide your key card. Enter your personal code. 

Activate alarm: 
Press 7A. Slide your key card. Enter your personal code. 



Konsthögskolans galleri, KHM1, 
Friisgatan 15, gatuplan 

Kontakta Sophie eller respektive tekniker om utrustning du vill låna. 

Kontakta Kristian i god tid för att planera transporten till lokalen. 

Samtransport från Khm till Galleriet och lastning av föregående utställningar för 
tillbakatransport till Khm, på måndag f.m. 

Skolan beställer ett passerkort som är giltigt under din installations och 
utställningsperiod. Du hämtar det i receptionen på Mazetti, rakt fram när du kommer 
in i entrén,De ger dig också larmkod så att du kan larma av och på lokalen.   

Kansliet lämnar dina öppettider till receptionen så entrédörrarna hålls öppna under 
din utställningsperiod. Uppbyggnadperioden startar en måndag kl. 09.00 och du får 
behålla tillträde till eftermiddagen måndagen efter att din utställning stängt. 

Måndagen när utställare byter av varandra inspekterar Håkan eller Kristian lokalen 
tillsammans med den student som avslutat sin utställning. 

Om du skruvar eller borrar i väggarna eller golvet får skruv och borr vara max 60mm 
långa. Samtliga nya väggar bortsett från den under fönstren är uppbyggda med en 
OSB-skiva och gips, så helt vanlig träskruv funkar utmärkt här. 

I den utbyggda lådan under fönstren är det Minerit. Här går inte att hänga något 
tungt. Mineriten måste förborras och troligtvis behöver man använda sig av 
mollyplugg som förfular väggen ytterligare. Så om möjligt undvik att hänga på denna 
vägg. 



Inför utställningen tänk på att: 
• Vara ute i god tid.
• Kontakta utställare före och efter dig, för överenskommelser.
• Be kompisar om hjälp - dom behöver din hjälp senare.
• Skolans regler gäller också på galleriet.
• Du ansvarar för lokalens underhåll och städning - du måste kontakta

föregående utställare om du saknar något eller inte godkänner återställandet
av lokalen.

• Färg till lokalens underhåll får du av Håkan. Se separat dokument för
färgnummer.

• Färg, skruv, spik, plugg, beslag och material till ny vägg m.m. betalar du själv.
• Rengöringsmedel, toapapper, pappershanddukar lämnar Håkan till er på

bytesdagen eller vid behov.
• Se till att det ser snyggt ut utanför galleriet, i entrén och på gatan, speciellt

efter vernissage. Ta bort fimpar, glas osv.
• Soprum finns till vänster på gården märkt SOPRUM2, ditt passerkort fungerar i

dörren. Se separat dokument och skyltar för utförlig info.
• Kom ihåg att larma på när du lämnar galleriet för dagen.
• Utställningen dokumenteras av Yangjae Lih lördagen efter öppning kl.10.00,

om inget annat överenskommes. Detta sker i samråd med dig. Se
separatdokument med information om fotografering.

• Du gör själv ditt vernissagekort, och ombesörjer tryckning av det, detta
bekostar du själv. Skolan står för porto och kuvert motsvarande 50 inrikesbrev
på upp till 50g. Du gör även ett digitalt vernissagekort och presstext som
skickas till Evalena, evalena.tholin@khm.lu.se, minst 12 dagar före
vernissage, skolan skickar ut detta. Skolan har också ett adressregister, inför
ditt utskick får du etiketter med adresser som du kan använda Se även
separat utförlig info.

• Öppettiden för utställningen ons - fre   12.00 - 18.00.
   lör – sön  12.00 -16.00. 

• Vernissage fredag 17.00 - 20.00
• Adressen är: Friisgatan 15, Malmö

Håkan finns på skolan måndag, tisdag och torsdag 8.00 – 15.00 för hjälp och frågor. 
Tel. 040 - 325703, e-mail: hakan.nyqvist@khm.lu.se 

NFO! 
För utlån på skolan (Båghallarna) en lastcykel för transporter mellan galleri och skola. 

mailto:evalena.tholin@khm.lu.se


På galleriet: 
Kylskåp 
Mikrovågsugn 
Vattenkokare 
Kaffebryggare 
Diskmaskin 
Div. porslin, muggar, assietter, skålar, vaser och bestick. 
Städutrustning, dammsugare, mopp mm. 
Stege 
Skåp med el- och handverktyg  
10 museumsstolar 
Ett vitt bord och 2 vita stolar, för vaktning 
Spotlights 

I kvarteret: 
Claes Olsson och Kjell & Company finns i Triangelns köpcentrum. 

Galleri-checklista 
Kolla detta när du tar över och innan du lämnar galleriet till nästa utställare. 

Städning: OK 
golv........................................................................................................................ 
toalett..................................................................................................................... 
kök......................................................................................................................... 
sopor (byggmaterial, flaskor, färgburkar, matrester)...................................................... 

Målning/spackling: 
väggar..................................................................................................................... 
golv......................................................................................................................... 
tak........................................................................................................................... 

Inventarier: 
handverktyg enl. lista.............................................................................................. 
spotlights................................................................................................................. 
stege................................................................................................................ 
museumsstolar 10.st 
bord / 2 stolar........................................................................................................... 
dammsugare............................................................................................................ 

Kolla också: 
att gulmärkta saker från utlåningen ej lämnats kvar............................................... 





Ordning och reda 

• Galleriet städas av skolans städpersonal en gång i månaden.

• Utställande student/studenter ansvarar för att städa och hålla 
ordning i galleriet, köket och toaletten under 
installationsperioden, efter öppningen och under 
utställningsperioden. Samt att lämna galleriet städat och 
återställt till nästa utställare. Behöver ni mer toalettpapper, 
diskmedel etc kan ni kontakta kansliet.

• Kolla alltid så att det ser fint ut i entrén och utanför galleriet 
innan ni lämnar efter öppningen. Ta bort skräp som gäster 
eventuellt lämnat efter sig, muggar, fimpar etc.

• Alkohol är inte tillåtet i galleriet eller i någon av  skolans 
övriga lokaler. Rökning är förbjudet i närheten av entrén, 
(klagomål från fackliga företrädare från Kulturskolan). Som 
utställare är ni ansvariga för att dessa regler åtföljs.



FÄRG/PAINT 

KHM1 och KHM2 
Golvfärg: Nordsjö Original Golvfärg, kulör 
S-3500-N

Väggfärg: Nordsjö ren vit glans 3 

KHM1 and KHM2 
Floor paint: Nordsjö Original Golvfärg, 
color S-3500-N 

Wall paint: Nordsjö ren vit, (pure white) 
glans 3   



Vid problem i galleriet eller huset kontakta Håkan 
hakan.nyqvist@khm.lu.se, 040- 32 57 03 eller Evalena 
evalena.tholin@khm.lu.se 070 – 441 73 51. 

Kvällar och helger ring i första hand Malmö Stad/Stadsfastigheters 
jour på 040 34 70 00. 

Larmnummer 112 

In case of problems gallery or the premises please contact Håkan 
hakan.nyqvist@khm.lu.se, +46 40 32 57 03 or Evalena 
evalena.tholin@khm.lu.se +46 70 441 73 51. 

Evenings and weekends primarily call Malmö Stad/Stadsfastigheter 
+46 40 34 70 00.

Emergency 112. 
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SOPRUM 

Soprummet ligger på gården, gå ut på gården via receptionen, 
soprummet är det första till vänster märkt SOPRUM2. Ditt passerkort 
fungerar som nyckel. 

Helger och sena kvällar får ni gå runt byggnaden och gå in på gården 
genom grinden jämte SOI29 (restaurangen). Passerkortet till KHM1 
fungerar i kortläsaren vid grinden. 

I soprummet finns kärl för: Färgat och ofärgat glas, 
plastförpackningar, metallförpackningar, wellpapp, matavfall, lysrör, 
batterier, glödlampor, kontorspapper/tidningar. 

• Platta till, vik ihop kartonger.
• Inget avfall får ställas på golvet, står det avfall på golvet

kommer inte kärlen att tömmas och detta påverkar då också
alla andra i huset!

• Om det är fullt i sopkärlen ta tillbaka till galleriet, överfulla kärl
töms inte och detta påverkar då också alla andra i huset!

• Burkar och pantflaskor tar ni själva med er till återvinning.

Soprummet är för hushålls/kontorsavfall. Annat avfall som 
byggmaterial, farligt avfall, färg osv får ni ta med i er transport 
tillbaka till skolan och kasta i vår container. 
Farligt avfall tar ni med tillbaka till skolan och lämnar till teknikerna. 
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