
 

 

 

MO sommarscen 2022 

Mäster Olofsgården vill ge fler möjligheten att nyttja en kulturscen mitt i Stockholm, 
Gamla stan, med syfte att tillgängliggöra kultur och främja gemenskap. Vi erbjuder  
vår gårdsscen under sommaren 2022 utan kostnad. 

Tidsperiod: Maj – augusti, 2022  
Typ av evenemang: Alla, så länge verksamheten inte strider mot MO:s värdegrund och 
evenemanget vänder sig till en bred målgrupp. 
Upplägg: Under sommaren 2022 låter vi alla terminsbokare och medlemsföreningar nyttja 
scenen kostnadsfritt vi detta tillfälle. Ett kompletterande avtal skrivs för detta.  
Dagar och tider: Måndag – torsdag eftermiddag/kväll, max 5 timmar inkl. förberedelse och 
städ. evenemanget avslutas senast 21.30. Kl. 22.30 skall allt vara städat & nyckeln lämnad. 
Lokal: Utöver scenen ingår tillgång till Gårdshuset för backstage och el samt toaletterna i 
entrén. I gårdshuset förvaras den utrustning som ingår samt 50 stolar, om så efterfrågas.  
Utrustning: Vi tillhandhåller elkablar, kabelskydd, stolar, kappa till scenen, 1 brandfilt, 2 
brandsläckare, förstahjälpen-kitt, publikräknare.  
Musikanläggning går att hyra för 1500 kronor. Deposition 500 kronor kontant. Betalning sker 
i förskott genom faktura. 
Tillåtet publikantal sittande: 50st. Publik antal stående: 100st.   
Ansvar säkerhet, brand, ordning: Nyttjaren ansvarar för att antal personer inte överskrids i 
någon av lokalerna och att ordning och reda upprätthålls. MO ansvarar för att ge tydliga 
instruktioner om brand, säkerhet mm muntligen och skriftligen i god tid innan evenemanget.  
Båda portarna måste vara öppna; entrévärdar finnas på plats som räknar antal personer in 
och ut och brandsläckare placerade på angiven plats. Ansvarig person för brand ska bära 
gul väst på sig under hela evenemanget. 
Transport till Gamla stan – nyttjare söker själv söker tillstånd för inkörning efter 11.00. Ring 
08-651 00 00 och säg att du ringer från Mäster Olofsgården.  
Alkohol och rökning är strikt förbjudet under evenemanget. 
Pris: Ingen kostnad under denna pilotperiod (maj-augusti 2022). Vi tillåter att nyttjaren tar 
max 100 kronor i entréavgift. (Musikanläggning går att hyra för 1500 kronor – se ovan) 
Avbokning: Vi avbokning 14 dagar eller senare innan evenemanget debiteras 1500 kronor. 
 
Kontakt 
Gunilla Östblom 
072-251 33 36  
boka@masterolofsgarden.se 
 

Mäster Olofsgården är en hemgård som sedan 1931 varit ett alla åldrars hus och en plats för möten och 
aktiviteter med visionen om att bidra till ett samhälle där alla känner sammanhang, utvecklas och är delaktiga 


