Allt du vill veta om Studio FTK.
2017-02-21

(hyresvillkor längst bak)

Hitta hit.
Studion ligger vid Alsnögatan 9 på Södermam vid Danvikstull.
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 Spårvägsmuseet, ca 350m promenad till Studio FTK
Buss 53 och 71 stannar vid Danvikstull, ca 200m promenad till Studio FTK
Lastning.
Ni lastar enklast in via huvudentrén som leder rakt in i Studion. Precis utanför vår dörr finns en
12m lång lastplats.
Entré dörren är 251cm hög och 197cm bred (319cm diagonalt). Den inre passagen in till studion
är 230cm hög och 248cm bred (338cm diagonalt).
Bud.
Eventuella bud ska lämnas och hämtas inom hyresperioden. Budet ska hämta och lämna på
Alsnögatan 9 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, fem klappbord och två skrivbord.
Sminkloge.
Sminklogen ligger i det rum som vi kalla Pentagon och har två platser. Det går välja
färgtemperatur på ljuset i sminkspegeln.
Det finns även helkroppsspegel och utrymme för omklädning.
Steamer, strykjärn och strykbräda finns samt tre klädhästar i stål på hjul.
Pentagon
Är ett 45kvm rum som ligger i anslutning till studion. Här hittar du vår sminkloge, soffor, matbord
och stolar samt en 46” tv.

Pentry.
Det finns ett pentry med stor kaffebryggare och termos så ni kan brygga eget kaffe. Det finns
tallrikar, muggar, glas m.m. Även kylskåp och diskmaskin.
Lunchrestauranger i närheten.
Danvikstullsvärdshus, Alsnögatan 11.
Yours sushi & thai, Tegelviksgatan 45.
Destino pizza, Tegelviksgatan 69.
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.
I Studion har vi monterat dämpplattor i taket för att minimera rumsklangen.
Studion är i övrigt inte ljudisolerad så om man har otur kan det läcka in ljud från någon granne
eller från dom stora fönstren som vetter mot alsnögatan. Det finns också ibland ett lågfrekvent
brus (ca 150hz) från centralt styrda fjärrvärmerör som går genom lokalen.
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.
Tyger.
Det finns svart molton på skena runt hela studion. 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.
Ljus.
Vi har blixtar från Profoto, grip, segel, flaggor m.m. för uthyrning. Se komplett lista på vår
hemsida www.studioftk.se. Stora och små friggor finns att låna. Går dom sönder så köper ni
dom.
Sopor.
Ni kan bara slänga sopor som ryms i vår soptunna. Blir den full så finns det nya säckar. Ni kan
tyvärr inte lämna några grovsopor, byggmaterial eller något miljöfarligt avfall kvar i studion.

Målning.
Om golv/fond målas i annan färg än vit skall detta återställas till vitt av er. Alternativt tas en
avgift ut för återställning. Detta efter överenskommelse.
Vill ni ha vitt och fräscht golv så säg till i god tid innan hyresperioden så ser vi till att det är
nymålat när ni kommer.

Kör hårt och skapa underverk!
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Hyresvillkor Studio FTK
Film & Telvisionskontoret FTK AB
Preliminärbokning
En preliminärbokning ska bekräftas senast fyra arbetsdagar före det datum som
preliminärbokningen gäller. Studio FTK kan avboka en preliminärbokning till fördel för kund som
kan bekräfta sin bokning. Studio FTK ger den som har preliminärbokat först chansen att bekräfta
sin preliminärbokning innan den avbokas.
Avbokning
En avbokning ska göras senast tre arbetsdagar före bekräftat datum. Vid senare avbokning
debiteras 50% av hyran. Vid avbokning samma dag så debiteras hela hyresbeloppet.
Städning.
Vi förbehåller oss rätten att ta ut städavgift vid onormal nedsmutsning.
Återställ eventuellt flyttade möbler, mattor och utrustning till dess ursprungliga plats. Sopa
studiogolvet. Har ni använt de svarta nålfiltsmattorna som finns så damsug dom och rulla sen
ihop dom. Ta med samtliga grovsopor, miljöfarligt avfall och allt byggmaterial som inte redan
fanns i studion när ni kom.
Diska använt porslin och termosar. Det finns diskmaskin.
Töm kylen på medhavda färskvaror.
Skada/slitage.
Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår i studion eller andra
lokaler. Detta gäller även eventuell hyrd utrustning.
Försäkring.
Det är kundens ansvar att ha försäkringar som gäller egen och hyrd utrustning. Studio FTK
ansvarar inte för utrustning som används i studion eller lämnas kvar mellan produktionsdagar.
Betalning.
Betalning sker mot faktura på 15 dagar. 25% moms tillkommer på alla priser.

