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Deltagaravgift och Bruxanvisningen
Du som hittat hit är säkerligen intresserad av att delta i Quarnevalen och kanske undrar
vad pengarna från Bruxanvisningen, Quarnevalens programblad, går till. Först vill vi
förklara hur deltagaravgiften till Quarnevalen är upplagd!
För att delta i Quarnevalen tar vi ut en deltagaravgift, men vi förser också varje
deltagare en möjlighet att gå jämt ut! I år ligger deltagaravgiften på 2200 kr. Om du vill
gå på Slutfesten kostar den biljetten 400 kr, men de pengarna är öronmärkta till just
Slutfesten.
Varje antagen Byggare får en låda med 52 stycken Bruxanvisningar som denne kan
sälja. Tidningen har producerats i över 60 år, vilket gör den lättsåld både till
Stockholms invånare i allmänhet och gamla Stockholmsstudenter i synnerhet. Den säljs
för 50 kr styck och de deltagare som säljer alla sina Brux kan därmed både delta i
Quarnevalen helt gratis, och får även 400 kr över, som av en händelse är samma
belopp som Slutfestbiljetten kostar. Bruxanvisningen släpps på Bruxsläppet den 6 april.
Till årets upplaga av Quarnevalen kommer vi i Staben att lägga extra krut på att hjälpa
er Byggare att sälja denna tidning. Ansvarig för detta är vår Säljchef Linus Wåreus, som
har en fullspäckad aprilmånad planerad med roliga aktiviteter, tävlingar och gratisevent för er som engagerar er och vill sälja Bruxen.
Vart går pengarna för Bruxanvisningen?
Så till nästa del – vad är det som kostar pengar? Det mesta som du gör, ser eller deltar i,
i samband med Quarnevalen har vi oftast fått till ett väldigt bra pris, ibland helt gratis.
För att det ska vara möjligt läggs otroligt många timmar som inte syns utåt.
Quarnevalen har som framsta ambition att skapa så stort mervärde för alla våra
deltagare som möjligt, och vill inte ta en krona mer betalt än vad som behövs. I
cirkeldiagrammet nedan kan du se hur stor del av din deltagaravgift som går till vad.
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Eftersom bra samarbeten är svåra att göra prognoser på är procentandelarna ungefärliga
och kan komma att omfördelas vid behov. Det du kan vara 100% säker på är dock att
Du som byggare och din upplevelse alltid kommer prioriteras och att allt går tillbaka till
dig!
Vad får jag – vad är det egentligen som ingår i priset?
En kort sammanfattning av allt du får som Byggare, och endast som Byggare, följer
nedan:
• Allt material och alla verktyg du behöver för att bygga ditt ekipage.
• Gratis byggöl på byggplatsen.
• Möjlighet att köpa den berömda Byggmackan till reducerat, garanterat
studentvänligt, Byggarpris.
• Delta i Brux-säljaraktiviteter under april månad. Tänk jippon, gratis inträden och
mer!
• Förmånliga Byggarpriser i Öltältet.
• Chans att delta i alla jippon och aktiviteter på Byggplatsen. Överraskningar är
något vi gillar, det här kan vara allt ifrån isklättring till tennisplaner eller bumperfotboll.
• Gå på den episka, totalt hemliga Slutfesten för alla deltagare. Här ingår
transport, mat, dryck, galna aktiviteter och underhållning i världsklass.
• Möjlighet att gå på SM i Fest.
• Ett byggkit med allt du kan tänkas behöva för Quarnevalsveckan, inklusive en
ölsejdel till Byggölen.
• En upplevelse du kommer minnas livet ut!
Det är ju fortfarande rätt mycket pengar – pressar ni verkligen priserna?
För den som ändå tvekar har vi uppskattat hur mycket kostnaderna för Byggplatsen
egentligen skulle kostat om vi köpte in allt och hyrde till standardpris. Detta inkluderar
alltså upplåtelseavgift för Byggplatsen, säkerhet och sanitet, allt byggmaterial, hyra av
lastbilar och verktyg, kom-radios, bilar, stål, tyg, färg, smink och mycket mer. I
dagsläget utgör detta 39% av deltagaravgiften, vilket blir 858kr. Enligt vår uppskattning
skulle detta egentligen kostat 1720 kr, alltså nästan 1000 kr mer per person, för bara
Byggplatsen och Quarnevalståget. Vad Slutfesten egentligen skulle kosta om det vore
t.ex. en företagsmiddag vågar vi bara drömma om! (Så awesome är den!)
Med detta infoblad hoppas vi att du är lite mer införstådd i hur vi jobbar. Har du fler
frågor eller funderingar om just ekonomin eller vad Brux-pengarna går till får du mer än
gärna höra av dig till vår General Matilda Eriksson. Kontaktuppgifter ses nedan.
Hoppas vi ses på inlämningspuben fredagen den 24 februari.
Quarnevalen är utan tvekan det absolut roligaste du kommer kunna vara med på under
hela din studietid – vi lovar!
Matilda Eriksson
General
070-639 84 82
general@quarnevalen.se

