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VÄLKOMMEN TILL GERSHEDENS FOLKETS HUS PÅ SKANSEN 
 
Följande regler gäller vid hyra av lokalen: 
 
Skansens miljöer är uppbyggda för att ge upplevelser och förmedla kunskap om liv och arbete i 
äldre tid. De är resultat av forskning och omsorgsfulla detaljstudier. En av dessa miljöer är 
Gershedens Folkets hus från Värmland, med inredning främst från 1930- och 1940-talen. I Folkets 
hus finns en mängd museiföremål som tillhör Nordiska museet och för vilkas vård och säkerhet 
Skansen svarar. Föremålen är intimt förknippade med husets historia och utvalda för att bevaras 
under mycket lång tid. För att minska slitage på huset och föremålen ber vi er därför att följa 
nedanstående regler vid användande eller hyra av lokalen. 
 
Kostnad och entré 
Kostnaden är 1500 kr för heldag och 800 kr för halvdag fr.o.m 2008-01-01. 
Samtliga deltagare har fri entré till Skansen och skall endast uppge i entrén att de ska till Folkets 
hus samt föreningens/arrangörens namn. Den närmaste entrén är Sollidsporten. 
 
Antal 
Antalet personer är begränsat till 70, i enlighet med brandföreskrifterna. 
 
Vakt 
En museivärd, som representerar Skansen, tar emot er vid ankomsten och visar er tillrätta. Vi ber 
er följa hans/hennes direktiv. 
 
Inredning 
Huset rymmer en storsal, en lillsal och ett litet kök. Stora salen är möblerad med bänkar och ett 
bord med stol som får användas. Lösa stolar och fällbord finns i uthuset om det skulle behövas. 
Observera att skrivbordet och disken i lilla salen samt det lilla bordet i köket är museiföremål och 
inte får flyttas eller användas till att ställa saker på. I köket har det gamla skafferiet inretts med 
minidiskbänk, vatten och avlopp samt en bänkspis och en liten kaffebryggare. Servis, bestick, 
kaffe och alla övriga tillbehör måste man själv ta med. Observera att det inte är tillåtet att 
förtära någonting i stora salen. 
 
Städning 
Efter användande ska Folkets hus alltid återställas i visningsbart skick enligt möbleringsplanen 
som finns i skrivbordslådan i stora salen. Arrangören/föreningen ansvarar för att detta sker. Var 
noga med att ställa tillbaka fällbord, extra stolar och eventuell kokplatta i uthuset samt plocka 
undan galgar och kaffemuggar. Fanor, broschyrer och städattiraljer förvaras i bakutrymmet och får 
ej lämnas framme. Vedlåren i köket ingår i den museala miljön. Där skall endast ved finnas. 
 
Toalett 
Finns i uthuset. Museivärden har nyckel dit. 
Telefon 
Finns i bakre farstun, endast för lokalsamtal. 
Rökning 
Är inte tillåten inomhus. 
Övrigt 
Det är inte tillåtet att klistra eller fästa affischer eller liknande på väggar och dörrar. Detta gäller 
såväl inne som ute. En fristående anslagstavla finns utanför huset. 
 
För eventuella frågor går det bra att kontakta Skansen Bokning på 08-442 82 70. 
 
För mer information om Folkets hus hänvisar vi till vår hemsida www.skansen.se under fliken 
historiska miljöer, Landsbygdens hus. 
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