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•
•
•
•

konstinköpen skall representera en bredd
av konstnärliga uttryck.
informera om inköp på Karlskoga
kommuns hemsida.
konsten skall vara tillgänglig för besökare
och anställda.
konsten skall vara estetiskt harmoniserande med de offentliga miljöerna.

Vi vill informera dig om att de uppgifter du lämnar registreras och blir i och med det offentliga. Det innebär att den som
begär det har rätt att ta del av uppgifterna. Läs mer om offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen på karlskoga.se.

Konsthallen
Telefon: 0586 - 619 03

Konsten i kommunala lokaler

Telefon:

Kultursekreterare
Telefon: 0586 - 614 07

•
•

E-post:

Vid frågor och synpunkter

•

Adress:

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog
med representanter för brukare, personal och
politiker.

•

erbjuda varierade utställningar med en
blandning av konstnärliga uttryck.
visa lokala, regionala och nationella
konstnärer.
erbjuda Konsthallen som en generationsöverskridande mötesplats med konstbildande verksamhet och möten mellan
olika konstformer.
visa minst 10 utställningar om året.
arrangera utställningar för och av
ungdomar.

Namn:

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av
vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna
utifrån befintliga resurser, organisation och
kompetens.

•

Om du vill att vi kontaktar dig, behöver du fylla i namn och adress, e-postadress eller telefonnummer.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Konsthallen

Hjälp oss att bli bättre - berätta vad du tycker!

För att du som besöker konsthallen ska veta
vad du kan förvänta dig av utbud, tjänster och
service har kultur- och föreningsnämnden
fastställt ett kvalitetsåtagande.

Vi åtar oss att...

Håller vi vad vi har åtagit oss? Skicka in dina synpunkter, antingen via denna talong (texta gärna) eller via vårt
webbformulär på www.karlskoga.se/tyckomkarlskoga. Du kan lämna synpunkten anonymt, men vill du ha ett
personligt svar fyller du i dina kontaktuppgifter.

Tjänsten Konsthallen samt
konsten i kommunala lokaler

