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Introduksjon 
I Escape har vi per dags dato en rekke lamper i taket til bruk under daglig drift av baren, og 
tre av disse er i dag døde. Derfor ønsker vi å søke om støtte for å bytte disse ut. 
 
I tillegg har vi fire andre lamper som nå er 5 år gamle og begynner å vise litt på årene. Derfor 
ønsker vi å bytte ut disse og. 
 
Her ønsker vi å bytte ut de totalt 7 lampene med 12 nye som koster ca. halvparten. Dette 
gjør det også lettere for oss å avvikle kantinefester uten ekstra kostnader. 
 
Vær oppmerksom på at alle tall er uten mva med mindre annet er spesifisert. 
 
Totalt kommer dette på 92 400,- (u/mva), som gjør at søknaden kommer på 115 500,- 
(m/mva). Reelt sett blir prisen den uten moms ettersom dette er del av driften vår.  



Hvorfor 
I denne delen skal vi se på grunner til at vi ønsker å bytte ut disse lampene. 

De nye lampene 
Grunnen til at vi spesifikt ser på Martin MH6 er at de er rimlige, og dekker bruksområdet vi 
trenger. Disse dekker både vårt nåverende bruksområde av spottene og de gamle washene. 
 
De er også mye brukt av klubber rundt om i verden og er arbeidshester som kommer til å 
leve et langt liv. 

De gamle lampene 
Så hvorfor har lampene død og noen på vei til å dø? Dette er fordi de første 4-5 årene ikke 
ble vedlikeholdt. Det er nå rutiner på plass for å sørge for at dette skjer en gang i 
semesteret, noe som betyr at nye lamper skal vare mye lengere. 

Antallet 
Grunnen til at vi øker antallet er fordi at vi har sett et behov for flere lamper ved for eksempel 
panel-debatter, konserter og utlån. 
 
De gamle lampene våre koster ca. 12 000,- for spotene og ca. 17 000,- for washene, mens 
disse nye koster 7 500,-. 

Kantinefester 
Dette er også meget nyttig for målet om å ha flere kantinefester. For de største kostnaddene 
her er innleie av lys (typisk på 20 000,-). Ved å oppgradere stiller vi bedre til disse festene, 
samt vil antallet gjøre at vi har mer spillrom til å både ha lamper i Escape og i riggen mens vi 
har kantinefestene.  



Kostnader 
Vi ønsker å kjøpe 12 Martin RUSH MH6 med clamps og sikkerhetsvaier, slik at de kan 
henges opp. 
Disse kommer på 7 700,- per stykk, og totalt blir prisen 92 400,-. 


