
Köp din del av nya AF – bra, roliga och mycket 

välkomna sätt att bidra till framtiden

Köp en stol – 2.000:-

De gamla stolarna i Stora Salen har nu gjort sitt, och vi behöver 998 nya stolar för publiken vid 
spex, studentaftnar och alla övriga evenemang med sittande publik. Köp en av dem för 2.000:-, så 
blir vi väldigt glada, och vi tackar lite extra genom att sätta ditt namn på stora skylten med stols-
donatorer som sätts på väggen i Stora Salen.

Köp en scentilja – 10.000:-

Stora Salens scen ska renoveras, och bland annat få ett nytt golv. Köp en av tiljorna för 10.000:-, 
så har framtidens spexare och andra aktörer något stark och stadigt att stå på. Vi tackar lite extra 
genom att sätta ditt namn på skylten med tiljedonatorer som sätts på väggen i Stora Salen.

Köp en tegelsten – 5.000:-

Vi gör en speciell tegelvägg i Athen av donerade tegelstenar. Köp en tegelsten för 5.000:-, så är du 
med på skylten med namnen på dem som byggde nya Borgen (i alla fall en del av den).

Sätt ditt namn på muggen – 25.000:-

Vi bygger nya toaletter i gamla Konsertsalen och i bottenvåningen av sydvästra tornet. Dessutom 
får toaletten utanför Röda Rummet, liksom en bortom spexköket, en välbehövlig renovering. Och 
du kan bli den som får sätta ditt namn ovanför dörren, typ ”Wikströmska dasset” eller ”Petterssons 
mugg” eller ”Ahlströmska avträdet”, eller något sådant. För 25.000:- är både friheten och möjlig-
heterna stora.



Hjälp till i spexköket – 15.000:-

Spexköket behöver en totalrenovering, med allt från rörmokeri, ommålning, kakling, inredning och 
nya spisar och maskiner. Satsa 15.000:- som ett mycket välkommet bidrag till att framtidens spexare, 
och alla andra som sliter med uppsättningar och aktiviteter, ska få något gott och stärkande i magen. 
Och vi tackar extra med ditt namn på en skylt med alla kökshjälpare.

Vill du bidra på annat sätt?

Naturligtvis är varje krona mycket välkommen, så om du vill skänka en slant utan knytning till 
något av ovanstående går det givetvis bra. Och om du till äventyrs har hjärta och plånbok för en 
större donation, ber vi dig kontakta AF Borgens VD Stina Åkesson på telefon 0706-383388 eller 
mail vd@afborgen.se.

Betalning

Det finns flera sätt att betala. Ett är att swisha beloppet till 123 268 8091. Ett annat sätt är att över-
föra beloppet direkt till AF:s donationskonto SEB 5624 1092022. Eller gå in på www.gofundme.
com/backaborgen. Och, som sagt, alla bidrag mottages med största tacksamhet.

Stort tack på förhand!


