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Søknad 2– Sirkulasjonssøknad for støtte til ny espressomaskin:

CYB har siden oppstart av Escape hatt en espressomaskin som har ført til stor glede blant 
studenter og ansatte på IFI, og har i stor grad vært årsaken til at kafegruppen har kunnet 
være så aktiv som den er, med den graden av interesse folk har hatt av å lære seg kunsten av
espresso-kaffe. Den har også hatt stor effekt med å få studenter til å bruke Escape som en 
sosial arena   imellom eller etter forelesninger. Den gamle espressomaskinen har alltid hatt 
noen problemer, men strømbruddet 11. Januar ødela flere av de større elektriske 
komponentene til en slik grad at det ikke er hensiktsmessig å reparere maskinen.

Vi har tatt kontakt med Espressospesialisten om kjøp av espressomaskin og fått noen tilbud. 
Dette er da maskiner de har tilgjengelig på lager akkurat nå da de har fått dem tilbake av 
kunder eller at kunder ikke har ønsket maskinen de har bestilt likevel. Vanligvis har 
Espressospesialisten en leveringstid på ca 3 måneder på maskintypen vi ønsker, men siden 
de har fått maskiner i retur er det mulig med en leveringstid på 2-3 uker. Det å gå en lang 
periode uten espressomaskin tror vi vil være negativt både for studentene på ifi som ikke får 
det gode og billige kafétilbudet de er vant til samt vår internmasse da det vil være mindre 
appellerende å jobbe i kaféen vår.

Valget står imellom en helt ny maskin, eller en brukt men oppusset maskin. Begge 
maskinene står med like lang leveringstid (2-3 uker), og like lang garantitid (1 år.) Ytterligere 
detaljer om maskinene står på side 2 av søknaden. Vi legger valget på  prisbesparelsen rundt 
brukt/ny til utvalget.

Vi har fått innvilget 30.000 i støtte fra instituttet, så vi ønsker å søke om enten:

1. Kr. 65.000 for å kjøpe den brukte maskinen
2. Kr. 90.000 for å kjøpe den nye maskinen.

Begge summene inkluderer både maskin og montering.

Mvh.
Fredrik Magnussen, leder v. CYB
Marie Reichelt, (avtroppende) Kjellermogul v. CYB



Maskinen de anbefaler for oss og som de har holdt av er da den første maskinen som er 
oppusset og som ny. Dette er i følge dem en maskin hvor vi vil få mye for pengene, og 
garantien er lik på ny og på gammel maskin.

De inkluderer også vannfilter og montering i prisen vi fikk, så det blir ingen ekstra kostnader 
for dette.


