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KULTURBOXEN 
 
Mat och dryck 
Förtäring av mat och dryck är tillåtet i korridoren och i logen. Inte i konsertlokalen – både på publik- 
och scenplats. S.k. cafésittning är tillåtet, om hyresgästen har med sig egen möblering, men inte med 
servering/förtäring. 
 
Utrustning 
All utrustning inventeras efter uthyrning. Ersättning krävs av hyresgästen om något saknas eller är i 
sönder. I lokalen finns: 

• Scenljus: 16 st lampor i två rader ovan scen (med färgväxlare) samt frontljus (8 st kannor). Se 
bilder. 

• Manuell följespot 

• 2 PA-högtalare med sub 

• 6 vinklade monitorer 

• Två mikrofoner 

• Två myggor (belt pack) 

• Bluetooth-spelare 

• Två lediga kanaler på mixerbordet samt ingång för att koppla in externt mixerbord 

• Konferensprojektor 

• Konferensduk 

• Dansmattor 
 
Anläggningen har Bluetooth-mottagare för uppspelning av ljud och därutöver finns två mobila PA 
med Bluetooth-anslutning. På båda sidor av scenen finns möjlighet för 3-fasanslutning. Tekniker ingår 
inte i bokning och inte heller ytterligare mikrofoner, sladdar etc. Fasta rår är monterat med ca 60 cm 
mellanrum (observera att det sitter fast utrustning i dessa, så som lampor och projektordukar). Uttag 
finns i anslutning till råren – i kabelränna centrerad över scenen). Mikrofoner och myggor förvaras i 
instrumentförrådet, liksom en stege för montage i rår. Teknikskåpet är låst med ett kombinationslås 
(kod erhålles vid bokning). 
 
Scenen 
Se bilder. 
Scenens mått med utkörd gradäng är ca 8x8 meter. Med inkörd gradäng är måtten ca 8x18 meter. I 
scenens bakkant (bakom inteckning) finns helakroppsspeglar. Gradängen har plats för 135 gäster 
(maxantal i lokalen är 200 personer), varav tre platser för rullstolsburna och är skjutbar (infälld 
gradäng mäter ca 1,5 från väggen). Vid bokning kommer gradängen vara utfälld om inget annat anges 
vid bokningstillfälle. Hyresgäst får inte köra gradängen. 
 
Scenen har en handdragen (lingång) ridå 5,8 meter från bakkant, inteckning längs hela scenen samt 
ca 0,5 meter från bakkant och bakom bioduk (2,7 meter från bakkant). De två sistnämnda är 
handragna men saknar lingång. Konferensprojektor med duk (4x4 meter) monterad mot scenens 
bakkant finns. Se bilder. Konferensprojektor ansluts via HDMI och styrs, tillsammans med 
projektorduken, med en fjärrkontroll. Användande av bioduk kräver särskild tillåtelse. 
 
Djup 

- Bakkant scen – ridå: 5,8 meter 
- Bakkant scen – utdragen gradäng: 8 meter  
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- Bakkant scen – infälld gradäng: 14 meter 
- Ridå – infälld gradäng: 8,3 meter  

 
Bredd  

- Intäckning – intäckning (vägg höger – vägg vänster): 11,5 meter  
- Grädäng: 9,3 meter* 

 
* Gradängen är inte centrerad i rummet, vilket innebär att den faktiska spelytan – om centrum på 
scen är mitt framför gradängen – är 9,3 meter. 
 
Höjd 

- Golv – tak (rår): 4 730 cm 
 
Scengolvet är ett sviktat, svartmålat trägolv. Golvet är lackat. Dansmattor finns i instrumentförråd 
(grå respektive svart yta).  
 
Bakom scenen finns en loge på 2,45x4,65 meter. Logen är utrustad med toalett (med dusch), extra 
handfat, helkroppsspegel och sminkbord med spegel. Toalettens storlek är 2,3x2,45 meter. 
 
Inlast sker på marknivå i direkt anslutning till scenen. 
 
Nödutgångsskyltar får under inga omständigheter täckas för.  
 
Vid arrangemang där publik inte använder skor, finns skoställ att sätta utanför entrén. I entrén finns 
också klädhängare och gästtoalett.  
 
Tillgänglighet 
Lokalen är utrustad med hörslinga, har automatiska dörröppnare och entrén till Kulturboxen saknar 
trösklar. Toaletter i korridor och loge är anpassad för rullstolsburna. De fyra främsta sätena till höger 
(sett från scenen) har avtagbara sitsar för att skapa utrymme för rullstol, permobil eller liknande. 
Sitsarna skruvas av manuellt med två skruvar baktill.  
 
Övrigt 
Samtliga entrédörrar samt dörrar inne i lokalen (inlast/nödutgång låses manuellt) måste vara låsta 
när hyresgäst lämnar lokalen. I hyran ingår inte lokaler i anslutning till Kulturboxen om inte sådan 
överenskommelse träffas.  
 
I övrigt gäller samma regler som finns i Lomma kommuns samlingslokaler: 
https://lomma.se/download/18.53a4ea1116e75273b3a3afe4/1574176688983/Hyresregler%20skol-
%20och%20samlingslokaler.pdf  
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