
Sennheiser Tourguide 2020

- 14 stetoskoplurar
- 6 mottagare för separata hörlurar
- En sändarmikrofon med tillhörande laddningsbart batteri 
- En Sennheiser SK2020D digitala ficksändare
- Laddningskabel
- Laddningsstation/transportlåda
- Extra pluppar för stetoskoplurarna

Låneavtal för Syntolkningsutrustning, Förvaltningen för 
kulturutveckling i Västra Götalandsregionen

Utrustningen hämtas hos:

Danskompaniet Spinn, Järntorget 7 (våning 1), 413 04 Göteborg.
Danskompaniet Spinn ansvarar för att utrustningen är laddad vid 
hämtning. Då lyser både mottagare och sändarbatteriet grönt (laddtid 
cirka 5 timmar). En kort genomgång av utrustningen görs vid behov.
Utrustningen ska hanteras varsamt och enligt anvisningar. Personen 
som hämtar utrustningen skriver under ett låneavtal. 

Utrustningen återlämnas till:

Danskompaniet Spinn, Järntorget 7 (våning 1), 413 04 Göteborg.
Utrustningen återlämnas komplett, hel och rengjord (stetoskoplurarna 
torkas av). Vid eventuella skador på utrustningen kontakta Jenny Berner, 
Förvaltningen för kulturutveckling: jenny.berner@vgregion.se 
 
Bokning sker via Danskompaniet Spinn

Tone Helly-Hansen: tone@danskompanietspinn.se (arbetar deltid)
Veera Suvalo Grimberg: veera@danskompanietspinn.se | 0706-48 33 13

Ange följande uppgifter:
1. namn på syntolk, konstnär eller grupp med koppling till VGR
2. datum och tid för användning, hämtning och återlämning
3. ort och spelplats i Sverige
4. vilket sammanhang utrustningen sak användas till (föreställning,  
 film etc)?



Låntagaren har tagit emot Sennheiser Tourguide 2020

- 14 stetoskoplurar
- 6 mottagare för separata hörlurar
- En sändarmikrofon med tillhörande laddningsbart batteri
- En Sennheiser SK2020D digitala ficksändare
- Laddningskabel
- Laddningsstation/transportlåda
- Extra pluppar för stetoskoplurarna

Låneavtal för Syntolkningsutrustning, Förvaltningen för 
kulturutveckling i Västra Götalandsregionen

Namn på låntagare ___________________________________________

Personnummer _______________________________________________

Mobilnummer ________________________________________________

Datum för hämtning __________________________________________

Datum för återlämning ________________________________________ 

Återlämnat datum ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Signatur ______________________________________________________

Utrustningen återlämnas till:

Danskompaniet Spinn, Järntorget 7 (våning 1), 413 04 Göteborg.
Utrustningen återlämnas komplett, hel och rengjord (stetoskoplurarna 
torkas av). Vid eventuella skador på utrustningen kontakta Jenny Berner, 
Förvaltningen för kulturutveckling: jenny.berner@vgregion.se

Kontaktpersoner hos Danskompaniet Spinn

Tone Helly-Hansen: tone@danskompanietspinn.se (arbetar deltid)
Veera Suvalo Grimberg: veera@danskompanietspinn.se | 0706-48 33 13


