
 
 

Äskning – Drickakyl till Fort NOx 

 
Motivation  
Drickakylen i Fort NOx har länge fungerat som ett bra verktyg för att förvara stora mängder dryck under 

”större arrangemang”, såsom ET-raj, pubrundor etc. Det har underlättat för arrangörerna eftersom man 

kan sortera de olika sorterna dryck på hyllplanen som gör det enkelt att hitta den sort man är ute efter. 

Den är även bra för gästerna då de får en väl kyld dricka.  

 

Dessvärre, så gick den nuvarande drickakylen i lokalen sönder i början av november och detta medför 

att denna bör ersättas. Utan kylen kommer man inte kunna hantera större arrangemang. Hade man inte 

haft kylen hade man behövt ha all dryck förvarat någonstans så att de både finns lättillgängligt i baren 

samt får plats. Vilket vi i HÄKS anser vara omöjligt eller väldigt försvårande för vårt arbete, specifikt 

vid ET-raj och pubrunda. Två typer av arrangemang som dessutom är mycket vinstdrivande och 

gynnsamt för hela kemisektionen.  

 

Den kylen som presenteras är en kyl som har samma mått som den som finns idag och rymmer 800 liter. 

Efter att den nuvarande kylen gick sönder så kontaktades producenterna för kylen och de 

rekommenderade en kyl från Gastrotech, vilket är de märke på den nya kylen som önskas. Den är även 

energisnål och vi kommer att försöka sköta den så bra som möjligt och uppmuntra användare att göra 

detsamma. Vi hoppas att den kommer ha åtminstone lika lång livstid som dagens kyl, vilken varade 

cirka 7 år. 

 

Efter jämförelse med andra kylar i samma storlek och klass så har vi kommit fram till att denna kyl är 

bäst lämpad utifrån pris, rymlighet och likhet till den förra kylen. Till exempel så är vår ambition att den 

”Fort NOx-skylten” som är på den gamla kylen också kommer passa den nya kylen. 

 
 



 
 

Belopp  
Priset för detta inköp ser ut som följande: 

Kyl: 14 790 kr (ink. Moms) 

Frakt: 495 kr 

Totalt: 15 285 kr 

Vi ämnar äska medel ur lokalfonden då vi anser den mest lämplig.  

 

Länk till produkten: https://cdon.se/hushallsapparater/drickakyl-800-liter-dubbel-m-skjutdorrar-

p47723933  

 

Ort & datum: 

 

[Namnförtydligande] Alexander Lindholm                                     Hannes Nord Nilsson                                      

 

[Signatur] Alexander Lindholm     Hannes Nord Nilsson 
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