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Søknad om støtte til ny espressomaskin: 
Cybernetisk Selskab er en frivillig studentforening som driver studentkaféen og studentbaren 

Escape på Institutt for informatikk. Vi holder kaféen oppe alle hverdager i løpet av semesteret 

og tilbyr espressodrinker, traktekaffe og te til gode priser som gagner studentene. Kaféen er 

besøkt av mange studenter på bygget, og vi får tilbakemeldinger av studentene om at de 

foretrekker kaffen vår fremfor den fra SiO sin kantine da våre kaffedrikker både er billigere 

og av bedre kvalitet. Vi har veldig billige priser siden vi har veldig lav profitt på varene våre 

og siden kaféen er drevet av studenter som jobber frivillig. 

 

Det siste semesteret har det blitt solgt langt flere espressodrinker enn tidligere, og vanlig 

traktekaffe har blitt mindre populært. Vi bruker en pose på 2,5 kilo med espressobønner på 1-

2 dager noe som tilsvarer et minimum på 70 doble espressoshots om dagen. Til 

sammenligning brukte vi 2,5 kilo på ca. tre dager våren 2016, så vi har hatt en markant økning 

i salget av espressobaserte drinker de siste årene. 

 

Vi har nå en espressomaskin fra Metos som vi har hatt siden 2011. Denne har de siste årene 

krevd mye vedlikehold og vi har derfor store utgifter for reparasjoner av maskinen. Den 11. 

januar i år gikk denne maskinen i stykker da det var problemer med høytspent strøm på Ifi, og 

vi ønsker derfor å søke om penger fra dere da vi ser på espressomaskinen som noe som 

gagner hele Ifi og ikke bare CYB som en forening. Vi har tidligere søkt om støtte fra 

Sparebanksstiftelsen og fikk da avslag samt til administrasjonen på Institutt for informatikk, 

men de har ikke mulighet til å støtte grunnet budskjettkutt. 

 

Vi ønsker å kjøpe en espressomaskin fra La Marzocco. Dette er en veldig god kvalitetsmaskin 

som har vært produsert siden 1990 og det har et godt omdømme innen kaffebransjen. Den er 



standardmaskinen hos flere kjeder, og brukes blant annet av Espresso House. Denne er det lett 

å få tak i nye deler til, og det er lett å få reparasjoner til den. En slik maskin vil være et godt 

springbrett for de frivillige inn i kaffebransjen som gjør dem bedre stilt om de søker en 

deltidsstilling i en kafé senere. De får da opplæring på en god maskin som er anerkjent innen 

bransjen. 

 

Vi har vært i kontakt med Espressospesialisten om hva vi har behov for innen en 

espressomaskin, og det de anbefaler for vårt bruk er en Linea Classic AV med to brønner. Av 

ekstrautstyr anbefaler de høye bein for lett renhold under og inni maskinen noe som også vil 

gi maskinen lenger levetid, koppevarmer og Cronos-display til begge brønner. Et Cronos-

display er en liten ekstra kostnad som kan gjøre kaffen vår mer konsistent med å time hvor 

lang tid espressoen trakter og da gi baristaene våre en bedre indikasjon på kvaliteten på 

espressoen de serverer. Dette er ekstrautstyret Espressospesialisten bruker som sin standard, 

og som vi også mener vil gi studentene på Ifi den beste kaffen. 

 

Den totale kostnaden for maskinen blir 114.190,- per september 2019 da vi ikke skal betale 

merverdiavgiften som ville ligget på 28.547,- siden vi er registrert i Merverdiavgiftregisteret. 

Mot forbehold er det mulig at prisen har økt bittelitt da dette tilbudet nesten er et halvt år 

gammelt. Vi ønsker derfor å søke om prosjektstøtte for hele beløpet for denne maskinen fra 

dere siden vi mener kaféen i Escape er en viktig del av studentmiljøet på Ifi og gagner alle 

studentene på bygget. 

 

Prisliste for maskinen og tilbehør ligger på og dette er hva vi har tatt utgangspunkt i: 

https://spesialisten.espresso.eyego.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/Prisliste-Linea-

Classic.pdf 
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