Allt du vill veta om Studio FTK/Fafang.
2019
Alla priser är X moms.

Priser.
Kallhyra Studio 1 mellan kl 8 och kl 18: 8 000 kr/dag
Kallhyra Studio 2 mellan kl 8 och kl 18: 4 500 kr/dag
Före kl 8 och efter kl 18: tillägg om 1250 kr/tim
Tillägg hyrförrådet grip: 1000 kr/dag
Tillägg hyrförråd grip + lampor: 2000 kr/dag (se utrustningslista)
Tillägg spis/ugn/fläkt för matlagning inkl köksutrustning : 4000kr/dag
Städning: 1800 kr
Målning (vitt): 30:-/m2 (1 800 kr för ommålning av golvet i Studio 1)
Målning till/från annan färg än vitt - kontakta oss.
Uthyrning av endast pentry/lounge: 7500:-/dag

Vid filmning som kräver ljudupptagning så kan det vara smutt att hyra hela studion för att
undvika störningar eller som förvaring av högljudda personer i den egna produktionen.
”Paketpris” för Studio 1 och Studio 2: 10 000kr/dag
Vill ni fota/filma eldslukare, vattenfall, islandskap eller snöstormar skapade av snökanoner går
det säkert att fixa, men lyssna med oss innan. Det kan krävas extraarrangemang kring säkerhet
eller städning för att studion ska vara uthyrningsbar dagen efter.

Städning.
Studion, pentry/lounge och sminkstationer ska återställas i samma skick som det var när ni kom.
Städprylar finns i gripförrådet direkt till höger när man kommer in i loungen från Studio 1. Vi
kan fixa städningen mot en kostnad om 1 800 kr. Städning bör beställas i förväg så att vi kan
planera städning/återställning inför nästa hyresgäst.

Städavgift.
Vi förbehåller oss rätten att ta ut en städavgift på 1800:- om inte studion är återställd i
ursprungligt skick.

Målning.
Om golv/fond målas i annan färg än vit skall detta återställas till vitt av er så att studion är
uthyrningsbar morgonen efter. Det samma gäller om golvet blivit smutsigt av vagnar eller
utspillt kaffe eller motorolja eller annat.

Vill ni ha nymålat gör vi det mot en kostnad om 30 kr/m2 - ca 1 800 kr för golvet i Studio 1.
Meddela i god tid innan, så vi kan boka in städning!

Hitta hit.
Studion ligger på Alsnögatan 9 på Södermalm vid Danvikstull precis nedanför Fåfängan.
Parkering:
Parkerar gör du lättast på gatan utanför. Det brukar inte vara några problem med att hitta
parkering i närheten. Parkeringsautomat hittar du längre ned på gatan. Tänk på att det är
parkeringsförbud (städgata) på onsdagar kl 9-14.
Kollektivtrafik.
Buss 2 och 66 stannar vid korsningen Tegelviksgatan/Alsnögatan, ca 200 promenad till Studio
FTK.
Buss 53 och 71 stannar vid Danvikstull, ca 200m promenad till Studio FTK. Endast en station och
endast 2 minuter från Slussen med buss mot Nacka - gå av vid Londonviadukten, 613 m
promenad till Studio FTK.

Lastning.
Ni lastar enklast in via huvudentrén som leder rakt in i Studio 1. Precis utanför vår dörr finns en
12m lång lastplats.
Entrédörren är 251cm hög och 197cm bred (319 cm diagonalt). Den inre passagen in till studion
är 230cm hög och 248cm bred (338 cm diagonalt).
Bud.
Eventuella bud bör lämnas och hämtas inom hyresperioden.
OBS! Budet ska hämta och lämna på Alsnögatan 9 vid huvudentrén ute på gatan - inte inne på
gården.
Wifi.
Logga in på “ftkguest”, lösenord: ftkguest
Använder du sociala medier blir vi glada om du använder taggen #studioftk
Stolar & Bord.

Det finns 40 klappstolar och fyra vita klaffbord.
Smink & styling.
Det finns två separata sminkstationer. En i Studio 1 med två platser/stolar där det går välja
färgtemperatur på ljuset i sminkspegeln. Där finns även helkroppsspegel, steamer, strykjärn och
strykbräda samt klädhästar i stål på hjul.
I lilla sminklogen finns två mindre sminkbord med speglar, lampor och höj/sänkbara pallar.
Pentry & Lounge.
I pentryt finns stor kaffebryggare som brygger direkt ner i termos (det finns tre stora termosar
att tillgå). Kaffe finns att köpa för 40kr/termos. I pentryt finns även ugn/micro, diskmaskin, ett
litet kylskåp, vattenkokare samt tallrikar, kaffekoppar, glas, bestick m.m.
I loungen finns ett matbord och en soffgrupp där projektledare, modeller eller anhöriga kan
hänga och vänta under fototillfället.

Restauranger i närheten.
Danvikstulls Värdshus, Alsnögatan 11 (mån-fre) - 71 m bort (i samma fastighet)
Husmanskost – rekommenderas endast vid nöd
http://danvikstullsvardshus.kvartersmenyn.se
Tel: 08-642 68 32.
Yours Sushi & Thai, Tegelviksgatan 45 - 291 m bort
http://www.sushinet.se
Tel: 08-641 75 05.
Därmedpasta Folkungagatan 140, 641 m bort (Fordon för hämtning krävs)
http://www.darmedpasta.se
Tel: 08 - 641 11 25.
El.
Det sitter ett 3-fas 63A uttag och ett 3-fas 32A uttag i studion. Vet ni om att ni ska belasta mer
än 3-fas 32A så hör av er innan så ser vi till att det är uppsäkrat för det.
Ljud.
Dämpplattor är monterade i taket för att minimera rumsklangen.
I övrigt är studion inte ljudisolerad, så om man har otur kan det läcka in ljud från någon granne
eller från dom stora fönstren som vetter mot Alsnögatan. Vår rekommendation och åsikt är att

det går bra att spela in ljud i studion. Bäst är det så klart om ni själva kommer hit och lyssnar
och avgör utifrån era behov.
Rör i taket.
Det finns fem rör i taket att hänga ljus i som får belastas enligt följande.
40kg direkt under ett hakjärn.
20kg mellan två hakjärn.
100kg maxlast totalt per rör.
Det finns en 3m hög rullbar plattformsstege som kan användas till riggning.
Mörkläggning.
Det finns svart molton på skena runt hela Studio 1. Det finns också ett tyg som kan fungera som
rumsdelare eller för att skärma ljus.
För alla fönstren finns det vit, ljustät molton om man vill mörklägga helt. Det finns två svarta
mattor som rullas ut om golvet behöver vara svart. Dammsug dessa efter användning.
Ljus.
I kallhyran ingår stora och små friggor att låna. Går de sönder debiteras ni 500 kr. Det går också
att hyra grip och ljus mot en kostnad om 1000kr/dag för grip och 2000 kr/dag för grip+ljus.
Utrustningslista finns på hemsidan. Kolla även med oss om ni behöver hyra mer ljus. Vi
samarbetar med Ljus & bildmedia samt Goecker.

Sopor.
På innergården på baksidan (rakt över gården i högra hörnet) finns ett soprum där ni kan slänga
hushållssopor. För att öppna bakdörren till bakgården krävs nyckel (kom ihåg att låsa bakdörren
igen, annars går det inte att larma!). Om ni inte har nyckel går det bra att samla ihop samtliga
soppåsar och lämna dem i pentryt när ni går.

Grovsopor, byggmaterial eller miljöfarligt avfall måste ni ta med när ni lämnar studion. Lämnas
det kvar debiteras ni kostnaden för bud, ca 1500 kr (avfallstjänst via Classes Budtjänst debiteras
utifrån avfallets vikt).

