
   

Faktaruta	  1:	  
MÅNHUSETS	  BELÖNINGAR	  
Alla	  som	  bidrar	  med	  1	  USD	  eller	  mer	  blir	  medlemmar	  i	  Månhusets	  Vänner,	  ett	  nätverk	  av	  människor	  
med	  en	  gemensam	  vision	  –	  ett	  rött	  hus	  med	  vita	  knutar	  på	  månen.	  För	  alla	  nivåer	  över	  100	  USD	  får	  
man	  även	  sitt	  namn	  ingraverat	  på	  insidan	  av	  Månhuset	  och	  en	  digital	  månhälsning.	  	  
	  
1	  USD	  (25	  månmeter)	  
Du	  får	  ett	  personligt	  digitalt	  medlemsbevis	  i	  Månhusets	  Vänner.	  
	  
15	  USD	  (375	  månmeter)	  
Du	  får	  en	  digital	  Månhusaffisch,	  designad	  av	  konstnären	  Mikael	  Genberg.	  
	  
30	  USD	  (750	  månmeter)	  
Du	  får	  en	  digital	  3D-‐ritning	  av	  Månhuset.	  
	  
50	  USD	  (1	  250	  månmeter)	  
Ditt	  namn	  graveras	  in	  på	  insidan	  av	  Månhuset.	  	  
	  
100	  USD	  (2	  500	  månmeter)	  
Du	  får	  skicka	  med	  ett	  digitalt	  meddelande	  med	  Månhuset.	  
	  
200	  USD	  (5	  000	  månmeter)	  
Din	  månhälsning	  förevigas	  på	  ett	  konstverk	  av	  konstnären	  Mikael	  Genberg	  i	  Falun.	  
	  
250	  USD	  (6	  250	  månmeter)	  
Du	  får	  ett	  exemplar	  av	  boken	  The	  Moonhouse	  Expedition,	  av	  Emil	  Vinterhav,	  tekniskt	  ansvarig	  för	  Månhuset.	  
	  
350	  USD	  (8	  750	  månmeter)	  
Du	  får	  en	  tryckt	  unik	  futuristisk	  Månhusaffisch,	  designad	  och	  signerad	  av	  konstnären	  Mikael	  Genberg.	  
	  
500	  USD	  (12	  500	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (2	  000)	  
Du	  får	  en	  tryckt	  unik	  futuristisk	  Månhusaffisch,	  designad	  och	  signerad	  av	  konstnären	  Mikael	  Genberg.	  På	  
affischen	  skriver	  konstnären	  även	  ett	  personligt	  meddelande.	  
	  
1	  000	  USD	  (25	  000	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (2	  000)	  
Du	  får	  en	  glasflaska	  i	  begränsade	  utgåva	  designad	  av	  konstnären	  Mikael	  Genberg	  fylld	  med	  det	  röda	  pigmentet	  
från	  mineraliseringen	  i	  Falu	  gruva.	  	  
	  
1	  000	  USD	  (25	  000	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (40)	  
Du	  får	  en	  guidad	  tur	  och	  fika	  för	  dig	  och	  en	  vän	  tillsammans	  med	  Falu	  Rödfärgs	  vd	  i	  Falu	  Gruva.	  
	  
1	  500	  USD	  (37	  500	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (150)	  
Du	  får	  en	  biljett	  till	  dig	  och	  en	  vän	  till	  Månhusets	  uppskjutnings-‐cocktailparty.	  
	  
2	  500	  USD	  (62	  500	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (200)	  
Du	  får	  en	  guidad	  tur	  och	  en	  typiskt	  svensk	  måltid	  i	  Stockholms	  skärgård	  för	  att	  uppleva	  hur	  den	  röda	  stugan	  
kännetecknar	  det	  svenska	  landskapet.	  
	  
5	  000	  USD	  (125	  000	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (20)	  
Du	  och	  en	  vän	  får	  en	  exklusiv	  middag	  med	  stråkkvartett	  i	  Falu	  Gruva.	  
	  
5	  000	  USD	  (125	  000	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (10)	  
Du	  och	  en	  vän	  får	  en	  middag	  med	  Mikael	  Genberg	  	  samt	  bo	  en	  natt	  på	  konstnärens	  Hotell	  
Hackspett	  eller	  Utter	  Inn	  i	  Västerås.	  
	  
7	  500	  USD	  (187	  500	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (20)	  



   

Du	  får	  en	  unik	  oljemålning	  av	  Månhuset	  ,	  gjord	  av	  Mikael	  Genberg.	  
	  
10	  000	  USD	  (250	  000	  månmeter)	  Begränsat	  antal	  (4)	  
Du	  och	  en	  vän	  får	  sova	  över	  en	  natt	  i	  Mikael	  Genbergs	  hem,	  en	  röd	  stuga	  i	  Västerås.	  Månsnack,	  fika	  och	  
skaparglädje	  utlovas.	  
	  
	  
	  
Faktaruta	  2:	  
Månhusets	  tekniska	  budget	  
Totalt	  måste	  Månhuset	  samla	  in	  15	  miljoner	  USD	  senast	  den	  30	  november	  2014	  för	  att	  huset	  ska	  
hinna	  färdigställas	  till	  månresan	  som	  är	  planerad	  till	  oktober	  2015	  med	  Astrobotic.	  Det	  tekniska	  
arbetet	  av	  Månhuset	  sker	  i	  fyra	  steg.	  	  
	  
	  
Stretch	  goal	  1	  
Prototype	  1	  
250	  000	  USD	  	  
includes:	  	  
-‐	  Integrating	  existing	  solutions	  into	  a	  functional	  deploying	  house	  prototype	  	  	  
	  
Stretch	  goal	  2	  
Research	  Prototype	  –	  Proof	  of	  concept	  
1	  000	  000	  USD	  	  
includes:	  	  
-‐	  Functional	  prototypes	  of	  placement	  mechanism	  and	  deploying	  house	  
-‐	  Functional	  tests	  in	  moon	  landscape	  
	  
Stretch	  goal	  3	  
The	  Moonhouse	  and	  payload	  complete	  
5	  000	  000	  USD	  
includes:	  
-‐	  Color	  proof	  testing	  	  
-‐	  Environment	  testing	  
-‐	  Functional	  testing	  in	  1/6	  g	  (Moon	  gravity)	  	  
-‐	  Functional	  testing	  in	  Thermal	  Vacuum	  
-‐	  Launch	  campaign	  
-‐	  Verified	  Payload	  mounted	  on	  launch	  vehicle	  and	  ready	  for	  launch	  
	  
Final	  goal	  
The	  Moonhouse	  on	  The	  Moon	  
15	  000	  000	  USD	  
includes:	  
-‐	  Payload	  ticket	  with	  Astrobotic	  	  
-‐	  Ground	  Operations	  
-‐	  HD	  pictures	  of	  The	  Moonhouse	   


