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Medlemsbrev 
 
ATELJÉSTIPENDIUM SKANDINAVISKA 
FÖRENINGEN I ROM

Praktisk information 

Ansökningsperioden för uppehållstillstånd år September 2016 
- är juli 2017 stängd. 

Nästa ansökningsperiod är 1. Februari - 1. April 2017 för uppehållstillstånd år September 
2017 - juli 2018. 

 Circolo Scandinavo erbjuder bostäder till nordiska konstnärer. Konstnärer från alla nordiska 
länder och alla art fält tillkomma.  
   
Bostäder är minst 1 månad. Programmet kan omfatta ett kulturevenemang (artist talk, en 
mästarklass, litterära evenemang, konsert ecc) alla är öppna för allmänheten och andra projekt för 
att främja nordiska konstnärer i Italien. Programmet bidrar till samarbete och nätverksarbete med 
den italienska allmänheten och kultur.  
   
Ansökningsperioden är från 1 februari till den 1 April. Alla ansökningar skickas till relevanta 
nationella konstnärernas organisationer, varefter en mellan nordiska kommittén gör det sista valet 
(ledamöter av utskottet urval: professionella konstnärer på styrelsen och direktören av Circolo 
Scandinavo). Grundläggande kriterier är konstnärlig kvalitet, och det finns ingen kvotbaserad urval.  
   
Centralt beläget 15-talet byggnaden har 5 Studiorum: 4 rum 20 m2, 26 m2, 27 m2 och 32 m2, och 1 
litet rum 11 m2. Det finns ett musikrum med piano (J. P. Löfberg, 7 oktaver) för musiker och ett 
separat 8,5 m2 arbetsrum för en bildkonstnär.  
   

Boende:  
Rummen har goda naturliga ljus, grundläggande arbetsutrustning, högt i tak (3,5 m) och snabb 
internet tillgång (wifi och kabel). Badrummet är separat och delade med ett annat rum. Lakan och 
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handdukar finns tillgängliga.  
   

Gemensamma faciliteter:  
Kök, vardagsrum, bibliotek, terrass, tvättmaskin, telefon och en trådlös svartvit laserskrivare. 
Följande tekniska utrustning finns tillgänglig: projektor EPSON EM-62, Behringer Mixer XENYS 
502 (Premium 5 ingång, 2 buss mixer), 4 dB högtalare K70, en TV och DVD/VHS-spelare.  
   

Bidrag:  
Bidrag för att täcka hyra och andra kostnader relaterade till en hemvist är tillgängliga för vissa 
nationaliteter och yrken.  
   

Hyra:  
Månatliga kostnaderna för konstnärer-in-residence: stort rum 500€; litet rum 400€. Tillägg för 
medföljande gästen: 20€/natt för den första veckan. därefter 10€/natt. På grund av konstnärer 
uppehållet kan vi bara vara värd två personer per rum. Vi kan inte ta emot barn under 14 år. Inga 
husdjur.  
   

Ansökningsblankett:  
Ansökningsblanketten är obligatorisk och kommer att visas nedan under ansökningstiden (Feb-
April). På grund av administrativa förfaranden ombeds sökande att fylla i ansökningsblanketten i 
danska, svenska, norska eller engelska.  
   
Ange din motivation för att ansöka om uppehållstillstånd. Typ av arbete som konstnären vill 
genomföra måste beskrivas och bifogat till ansökningsformuläret. Sökanden uppmanas att 
informera om: några särskilda tekniska krav. specifika förväntningar när det gäller till exempel 
möte/dialog med italiensk konst- och kulturliv; grad av yrkeskunnande, om någon, på italienska; 
alla arrangemang som redan gjorts för offentlig presentation av resultatet av sökandens 
uppehållstillstånd – en konsert, utställning eller boka publikationen, till exempel.  
   

Bilagor:  
Ansökningsformuläret ger en lista med obligatoriska och eventuella bilagor. Ifall någon ytterligare 
bilagor skickas per post till Circolo Scandinavo, antal – till exempel bilder, kataloger, böcker, CD-
skivor, noter, DVD-skivor etc-ska passa in i ett A4-kuvert. NB: Bilagor kommer inte att returneras 
till sökanden! 

  
Boende:  
Studiorna har goda naturliga ljus, grundläggande arbetsutrustning, högt i tak (3,5 m) och snabb 
internet tillgång (wifi och kabel). Badrummet är separat och delade med en annan lägenhet. Lakan 
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Gemensamma faciliteter:  
Kök, matsal, bibliotek, terrass, tvättmaskin, telefon och en trådlös svartvit laserskrivare. Följande 
tekniska utrustning finns tillgänglig: projektor EPSON EM-62, Behringer Mixer XENYS 502 
(Premium 5 ingång, 2 buss mixer), 4 dB högtalare K70, en TV och DVD/VHS-spelare.  
   

Bidrag:  
Bidrag för att täcka hyra och andra kostnader relaterade till en hemvist är tillgängliga för vissa 
nationaliteter och yrken.  
   

Hyra:  
Månatliga kostnaderna för konstnärer-in-residence: stor studio 500€; liten studio 400€. Tillägg för  
medföljande gästen: 20€ per natt för den första veckan. därefter 10€ per natt. På grund av 
konstnärernas hemvist kan vi bara två personer per rum. Vi kan inte ta emot barn under 14 år. Inga 
husdjur.  
   

Ansökningsblankett:  
Ansökningsblanketten är obligatorisk. På grund av administrativa förfaranden ombeds sökande att 
fylla i formuläret på danska, svenska, norska eller engelska.  
   
Ange din motivation för att ansöka om uppehållstillstånd. Typ av arbete som konstnären vill 
genomföra måste beskrivas och bifogas ansökningsblanketten. Sökanden uppmanas att informera 
om: några särskilda tekniska krav. specifika förväntningar när det gäller till exempel möte/dialog 
med italiensk konst- och kulturliv; grad av yrkeskunnande, om någon, på italienska; alla 
arrangemang som redan gjorts för offentlig presentation av de  
resultatet av sökandens uppehållstillstånd – en konsert, utställning eller bok publikationen, till 
exempel.  
   

Bilagor:  
NB ansökningsformuläret ger en lista med obligatoriska och eventuella bilagor. Vid eventuella 
ytterligare bilagor skickas per post till Circolo Scandinavo kvantiteten av – till exempel bilder, 
kataloger, böcker, CD-skivor, noter, DVD-skivor etc-ska passa in i ett A4-kuvert. NB: bilagor 
kommer inte att returneras till sökande.
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Nytt hyrbilsavtal med MABI bilar 

UPPGÖRELSE MELLAN KFA & MABI 

Avtalet är baserat på korttidsförhyrning av personbilar. 

I avtalsbilagan (Pris och villkorsbilaga) framgår ett rabatterat pris på de vanligaste 
bilgrupperna i vår vagnpark. Vid förhyrning av övriga bilgrupper och modeller 
tillämpas Lokalprislista – 10 % rabatt. Dessa priser gäller på samtliga orter i Sverige 
där Mabi Hyrbilar finns representerade. Särskilt medgivande samt tilläggsavgift 
krävs för resa utom Sveriges gränser och avtalas vid respektive tillfälle. Alla priser är 
baserade på fri körsträcka. 
 
PRISER 
Prisjustering sker årligen enligt Statistiska centralbyråns Tjänsteprisindex (TPI) för 
biluthyrning. 
Prisjustering kan också ske i form av skatter och dylikt av stat/myndighet påförda 
kostnader som ligger utanför Mabi Hyrbilars rimliga antaganden, samt om det 
allmänna ränteläget förändras. 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. 
 
FÖRSÄKRING 
Bilarna är helförsäkrade. 
Skadekostnadsreducering (CDR/TP) innebär att självrisken vid skada på förhyrt 
fordon reduceras f n från 12 000 kr till 4 000 kr vid eget vållande eller okänd motpart 
samt även vid ev. stöld, stöldförsök eller inbrott. 
CDR+ för prisgrupp B-K reducerar f n självrisken vid skada på förhyrt fordon till 800 
kr eller eliminerar självrisken helt vid mindre skador. För specialbilar gäller särskilda 
villkor, se vår hemsida www.mabi.se. 
 

Mabi Sverige AB / Växel +46 (0)8 566 420 50 / Bokning +46 (0)20 110 10 00 / 
www.mabi.se / Org.nr 556334-4901 

Så här bokar ni:  
Ni bokar via Mabis Centralbokningen 020-110 10 00 elle direkt med aktuell hyrbilsstation, se www.mabi.se. 
När ni medlemmarna bokar så uppger de Konstnärsförbundet Alliansen så hittar de er i vårt 
bokningssystem. Jag har kopplat en prislista till ert avtal som gör att priserna är korrekta.  
 
Om det några frågetecken eller andra frågor så tveka inte att kontakta mig.  
Åter igen, tack för förtroendet och avtalet. Ser fram emot ett bra samarbetet för båda parter.  

Med vänlig hälsning 
 
Thomas Westberg 
Key Account Manager 
______________________________________________________________________ 
 

https://www.mabi.se/


RABATTSTÄLLEN 
Konstnärsmaterial  
Färgkällan GBG, Aschebergsgatan 23, 15%, på all färg, lim, tapeter etc. www.fargkallan.se, 
info@fargkallan.se  
031-7110020.  
Henrikssons konstnärsmaterial  
www.henrikssonskonstnarsmaterial.se 5 % rabatt, hänvisa till kod: kfa  
0321-51400.  
Ramverkstan på söder  
Ger medlemmarna 10% på inramningar  
Adress: Katarina Bang. 25 11639 Stockholm tel. 08-641 81 31 E-mail:  
info@ramverkstan.se Verkstadstider:  
Måndag-Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-16:00 Lunchstängt 11:45-12:30  
 

Ulemo rammakeri  
Vi bor på Lagerbringsgatan 11 i Johanneberg, en tvärgata med Victor Rydbergsgatan, mitt emot 
Johannebergskyrkan. Erbjuder medlemmar 10% rabatt.  
Öppet tider  
Måndag - Torsdag 08:00 – 16:00 Telefon 031-18 28 36 Mail: anna@ulemo.se  
Smedjegatan 16, 131 54 Nacka tel. 08/ 556 11 000 mob. 0708/ 25 08 45 ninris@ninrisramverk.se 
www.ninrisramverk.se  
Erbjuder medlemmar 10-15% rabatt på inramningar.  
 
Bergevall Ramar AB  
Vi lämnar 20% rabatt till konstnärer och,konstföreningar. Så det kan vi lämna till era medlemmar också ni är 
välkomna att komma hit.  
Mattias Gillhart  
Högbergsgatan 25A  
116 20 Stockholm telephone: +46 (0)8 643 47 92 +46 (0)8 643 48 92  
e-mail: info@bergevallramar.se http://www.bergevallramar.se 
 
Galleri s:t Erik  
Vi kan lämna 10% i rabatt till medlemmar i KFA.  
Sankt Eriksgat. 79, 113 32 Stockholm. 08-310189. www.galleristerik.se  
Cecilia Sahlin, Galleri s:t Erik  
 

Hammarby konst  
Konst & Rambutik Södermalm  
Ringvägen 59 118 61 Stockholm Tfn 08-12449473  
Öppet: Mån-fre 11-17 lördag 11-15  
Erbjuder medlemmar 10% rabatt på inramningar.  
Rambutik Hammarby Sjöstad  
Hammarbyterrassen 24 120 63 Stockholm Tfn 08-12449472 Öppet: mån-fre 8-17 lunchstängt 
12-13  
 

A.Nobel och Berger Ramar och Förgyllning  
Vi tillmötesgår gärna din förfrågan och erbjuder 10% till era medlemmar.  
Döbelnsgatan 33, 113 58 Stockholm tel/ fax: 08 673 06 18  
e-post: a.nobelochberger@gmail.com 1min från Rådmansgatan T-bana  
 

http://www.bergevallramar.se/


Annika Nobel / Risa Berger Ramkompaniet i Mölndal AB Göteborgsv. 89 43130 
MÖLNDAL Telefon: 031-7272282  
www.ramkompaniet.se HEJ VI ÄR GROSSIST OCH NI KAN FÅ SAMMA PRISER SOM VÅRA 
ÅTERFÖRSÄLJARE HAR.  
 
Hägernäs Strands Galleri AB, Catalinabacken 2 183 68 Täby.  
Konstnären får tala om att han/hon kommer från KFA då ger vi 20% rabatt på kvalitetsinramningar, 
passepartouter mm och 10% rabatt på färdiga standardramar.  
Vi har lång erfarenhet av inramningar och använder bara högsta kvalitet av material och har även bästa 
pris på artglass. info@hagernasstrandsgalleri.se, www.hagernasstrandsgalleri.se  
Bästa hälsningar,  
Helén & Carlos Martin Tel: 08-756 05 77 Fax: 08-756 05 76 Mobil: 0735-30 70 87  
 
Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg  
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i 
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161.  
Ateljéförsäkring  
 
Medlemmar i KFA har en småföretagsförsäkring för konstnär hos 
Folksam  
Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 
ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, 
krisförsäkring och överfallsförsäkring. Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 
ange försäkringsnummer: 349228, småföretagsförsäkring, Tony Roos 
Konstnärsalliansen Kostnad per år: 1760 kr.  
Finns att läsa på hemsidan: www.konstnarsalliansen.se  
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