
Denna blankett fylls i av kulturaktörer som önskar finna lokaler 
för sin verksamhet. Blanketten beskriver i korta drag dina framtida 
lokalönskemål samt dina befintliga lokalförhållanden. I samtal med 
kulturlotsen kommer du att få förslag på hur du kan gå vidare i din 
lokalsökning. 

Datum:

Kontaktperson:

Kontaktuppgifter:

Önskad stadsdel

1.

2.

Önskas uppsökande arbete för lokaler utanför stadens bestånd?
Om ja, tillkommer mäklarkostnad för fastighetsmäklare enligt 
överenskommelse med Stockholms stads fastighetskontor. 
       Ja           Nej

Söker lokal



Närhet till kommunala transportmedel (riktmärke 500 m eller mer):

Önskad inflyttningstid (år-mån):

Sökt hyresnivå: kr/kvm (kallhyra): 

Egen hyreskostnadskapacitet kr/kvm (kallhyra):

Egen hyreskostnadskapacitet kr/kvm vid verksamhetsanpassning:

Bildkonst

Skulptur

Film

Teater

Musik

Dans

Digitalt/ mindre hantverk

Blandat

Ateljéverksamhet

Annat (beskriv)

Typ av konstnärslokal

Yta (totalt):

Yta (totalt):

Takhöjd (minimum):

Ytskikt:

Väggar:

Golv:

Lokalkapacitet



El- tele/data (basnivå eller extra kapacitet):

Ventilation (bas eller extra kapacitet):

Ljudisolering (bullrande verksamhet):

Krav på extra bärkraftigt golv:

Varuhissar:
       Ja (storlek, längd, höjd, diagonalt, lastförmåga)  

Lastkaj:
       Ja           Nej

       Nej

Brandfarlig verksamhet/ kemikalier (avfallshantering):
       Ja           Nej

Är organisationen momsregistrerad?
(om nej ska verksamheten genomföra momsregistrering då 
fastighetsägare har detta som krav) 
       Ja           Nej

Nuvarande lokaler

Adress till befintlig lokal idag:

Antal personer som ryms i lokalerna idag:

Nuvarande lokalyta i kvm:

Avtalstid:

Uppsägningstid:

Besittningsrätt:
       Ja           Nej



Nuvarande lokalhyra, kallhyra kr/kvm:

Varmhyra kr/kvm (om verksamhetsanpassningar genomförts av hyresvärd:

Eventuell intern serviceavgift för drift och administration i kr:

Total hyreskostnad:

Övriga specifika önskemål på lokal:

Vid frågor kontakta våra kulturlotsar, Kulturstrategiska 
staben, Stockholms stads kulturförvaltning. E-post: 
kulurlots@stockholm.se
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