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Engagerade och intresserade människor som vill göra en ideell 
insats och i gengäld bli en viktig del av BANK Street Art Festival

… Välkommen som volontär!
Vi befinner oss i märkliga tider, men i dagsläget försöker vi ändå planera för att vi ska 
kunna genomföra vår festival i mitten av augusti. Vi följer utvecklingen mycket väl och 
kommer under juni att fatta beslut kring eventuella förändringar och/eller åtgärder i 
planeringsarbetet. Men i avvaktan på vidare ställningstaganden vill vi gärna ha kontakt 
med dig!

Vad innebär det att vara volontär?
Du bidrar med din medverkan när du själv önskar – men vi måste planera detta 
tillsammans i förväg. Ditt bidrag kan innebära allt från att skjutsa folk till att stå värd vid 
en konstnärs arbetsplats när ett verk blir till samt informera om festivalen eller åka/cykla 
med fikakorg. Det kan också vara att dagligen kontrollera konstnärens arbetsplats utifrån 
en checklista, så att allt finns på plats och flyter på. Eller kanske delta som hantlangare vid 
ett arrangemang.

Utgångspunkten är att utse ett lag med volontärer utifrån våra 6 olika orter, en grupp om 
några personer vid varje ort. I dagsläget planerar vi utifrån orterna; Gamleby, Överum, 
Edsbruk, Loftahammar, Helgenäs och Blackstad.

Festivalen pågår söndag den 16 augusti – lördag den 22 augusti, men vi kommer kanske 
även att behöva volontärernas stöd lite innan och efter själva festivalen. Därför ber vi dig 
utgå ifrån perioden 13-25 augusti när du svara nedan.

För att kunna planera på ett bra sätt behöver vi veta lite mer om dig som vill vara volontär
och vad du kan tänka dig att göra. Därför ber vi dig svara på ett antal frågor nedan. 

Vi kommer också lite längre fram att hålla en kortare utbildning kring arbetsmiljöfrågor 
inklusive mer information om projektets planering och själva genomförandet av 
festivalen. 

Stort tack för din medverkan – du är viktig!
Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor. Det går bra att kontakta Kerstin på 
kulturkontoret via telefon eller e-post: Kerstin Rollsjö, tfn: 0490-25 55 04, e-post: 
kerstin.rollsjo@vastervik.se

Vi hörs snart igen, hjärtliga hälsningar Kulturkontoret
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 Ja, jag vill gärna delta som volontär under BANK Street Art festival och skickar mina uppgifter 
till Kerstin Rollsjö via e-post: kerstin.rollsjo@vastervik.se

Mina uppgifter som volontär

Namn:
Mobilnr:
E-post:

Jag är över 18 år (ja/nej):

Jag har bil/körkort:
Jag kan tänka mig att använda egen bil:

Jag kan lyfta/bära tungt:

Jag bor (ort):
Denna ort passar mig bäst att vistas på under festivalen:

Möjliga dagar då jag kan delta:
Tider då jag kan finnas tillgänglig (fm/em/kväll/heldag):

Språk (sve/eng/annat):

Storlek reflexväst:

Övrigt jag vill informera om:
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