INFORMATION VID UTHYRNING AV
ANDRA STÄLLET, ANGEREDS TEATER
Välkommen till Andra Stället, Angereds Teater. Här följer information om lokalerna,
teknisk specifikation och brandrutiner. Läs igenom dokumenten noga och tveka inte att
höra av er om ni har frågor. Hoppas att ni ska trivas hos oss!
OM LOKALEN
Det finns två loger men de ligger inte i anslutning till scenen utan man måste passera
foajén. Det finns tre publika toaletter varav en handikapptoalett.
Foajén har ett kök och en cafédisk. Köket lämpar sig för enklare matlagning och
kaffekokning. Medtag kaffe, te och mjölk m.m. Utöver scenen finns även en danssal som
kan användas efter överenskommelse. Kontorsdelen och övervåningen får inte
användas vid uthyrning av lokal.
NYCKLAR OCH LARM
Vid överlämnandet av plupp till ytterdörr och nyckel till scenrum får man en kod samt
en genomgång av larmrutiner. För att få ut nycklar lämnas 200 kr i deposition som man
får tillbaka vid återlämnandet. Ytterdörren ska alltid vara låst, när den öppnas vid
publikinsläpp ska dörren övervakas. Ytterdörren ska vara låst under pågående
föreställning. Den som hämtar ut plupp och nycklar är ansvarig för att lokalen är larmad
och låst när ni inte är på plats.
TILLGÄNGLIGHET
Teaterscenen och foajén ligger på markplan. Ytterdörren har en automatisk
dörröppnare. Utanför teatern finns flera handikapparkeringsplatser. Tillgänglig toalett
finns.
STÄDNING
Lokalen ska städas och återställas i samma skick som innan. Dammsugare, mopp och
annan städutrustning finns i städskåpet bredvid kontoret. Där finns också soppåsar,
toalettpapper och pappershanddukar och annat förbrukningsmaterial. Soporna ska
slängas i soprummet som ligger på Läkharvsgatan 9, bakom Folktandvården. Dit behövs
en nyckel som finns på överenskommen plats. Där finns också källsortering för papper,
plast, glas, lysrör, batterier och restavfall. Släng inget elavfall eller farligt avfall i soporna.
PARKERING
Precis utanför finns 10 minuters parkering. Det finns en större parkering där man får
parkera gratis en timma, följ skyltar till parkering 1. Bakom köpcentret finns en större
parkering där man får parkera gratis i tre timmar (parkering 3).
ADRESS
Triörgatan 1, 424 65 Angered. Var noga med att uppge Andra Stället/Angereds Teater i
kommunikationen med publiken, det är många som tror att det ligger i Blå Stället.
Vid frågor ring Lovisa Pihl, 0706-47 94 29.
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TEKNISK SPECIFIKATION ANDRA
STÄLLET
LOKAL
Allmänt: En black box med svart trägolv och svarta tyger runtom i salen och i fonden.
Rummets bredd: 16,6 m.
Rummets djup: 21,2 m.
Höjd till råsystem: 7 m. Ingen kattgång.
Spelbar scenyta: 14 m bredd, 11,5 m djup.
Ström: Ett flertal fasta 220-uttag runt salens väggar, ett 16 A uttag.
INLAST
Via salens förråd på baksidan, går att backa till lastbil. Dörröppning: Höjd 2,90 m, bredd
1,80 m. Svagt nedförslut, 8 m, till dörr direkt in till scen. Dörröppning: Höjd 2,90 m,
bredd 3,60 m.
PUBLIKPLATSER
Fast gradäng med plats för 110 åskådare.
TEKNISK KÖRPLATS
I mitten högst upp i gradängen. Nås via stege bakom gradäng, eller via gradäng.
LJUS
Ett befintligt allmänljus hänger i taket som belyser scen. För tillfället (2018-04-10)
saknas möjlighet att rikta om ljuset.
Strålkastare: parkannor, fresneller, spotlights samt två LED-ramper för infärgning av
scen.
Ljusbord: ETC Congo Junior, eller ett enklare ljusbord som kan användas manuellt.
36 kretsar i korskopplingen.
LJUD 16-kanalers Yamaha 02R, två subbasar samt två satellithögtalare.
VERKSTADSUTRYMME
Begränsade möjligheter för mindre scentekniska arbeten.
Ett fåtal verktyg finns på plats, samt arbetsbänk.
Länk till planritning på scenrum.nu:
http://www.scenrum.nu/public_files/ritningar/5017891a.pdf
Arrangör av evenemang ansvarar för den tekniska utrustningen vid hyra av
teatersalen. Efter avslutat arrangemang ska teatersalen och dess tekniska
utrustning återställas i samma skick som före arrangemanget
Angereds Teater kan ge en kort introduktion av teatersalen och dess tekniska
utrustning, men kan tyvärr inte bistå med teknisk personal.
Telnr teknisk samordnare Angereds Teater: Reinhold Erzmoneit: 070 – 724 08 17.
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BRANDRUTIN - ANDRA STÄLLET
Vid uthyrning av Andra Stället ska en ansvarig informeras och skriva under
följande information.
VID BRAND
• Varna
• Få ut folk ur lokalerna
• Ring 112 (Brandlarmet är ej kopplat till larmcentral, man måste själv ringa)
• Gör ett släckförsök med brandsläckningsutrustning. Stäng dörren till
brandrummet om du saknar utrustning eller misslyckas med släckningen.
• Uppsamlingsplats är utanför Gunnareds äldreboende, på andra sidan
Triörgatan.
VID FALSKT BRANDLARM
Om ni råkat sätta igång brandlarmet av misstag (matlagning eller liknande) ska larmet
återställas snarast. Var noga med att kontrollera orsaken för att konstatera att det inte
brinner. Om brandkåren rycker ut vid falsklarm kostar det 15000 kr och måste betalas
av ansvarig som lånar/hyr lokal.
ÅTERSTÄLLNING AV BRANDLARM
Tryck in F4 på larmpanelen innanför ytterdörren för att återställa brandlarmet.
VIKTIGT ATT VETA
På väggen vid HK-toaletten sitter det en utrymningsplan över alla befintliga rum.
Brandslang finns på väggen i caféet (öppna ventiler och ändra handtag vid användning).
Brandsläckare finns på scenen (vid entrén, främre nödutgången, bakre nödutgången, i
el-förrådet och på körplats), på kontoret (vid anslagstavlan), på övervåningen (vid
trappan och i studion). Brandlarmsknapp finns i caféet bredvid HK-toaletten och på
scenen vid främre nödutgången.
På scenen får max 150 personer vistas. Där finns fyra nödutgångar, bakom verkstan
bakom scenen, vid bortre hörnet av scenen, vid främre hörnet av scenen och
entrédörren. Fast ramp finns vid bortre nödutgången, lös ramp finns bakom draperiet
för att användas till främre nödutgången. Samtliga nödutgångar är markerade med
nödskylt. Scenen, caféet och danssalen är utrustad med sprinklersystem som utlöses
automatiskt vid brand. Nödutgångarna måste vara fria och detta ska kontrolleras innan
alla publika arrangemang. Nödutgångar finns även på övervåningen (i
sammanträdesrummet) och kontoret (fönstret vid kopiatorn).
Jag har tagit del av ovanstående information och är brandansvarig då jag/vi
nyttjar lokalen.
…………………………………………………………………………………………………...
Namn och datum
Vid frågor kontakta Malin Andersson som är brandskyddsansvarig: 0706-47 94 17
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