Checklista för dig som öppnar kiosken
- Brygg kaﬀet
Börja alltid med att brygga kaﬀet. Mängden beroende på om det är träning eller match.
Tänk på att inte sätta på för mycket så att vi får slänga. Det går rätt fort att brygga mer.

- Starta korvkokaren
1. Fyll den vänstra behållaren under korvbehållaren med vatten så att det precis täcker
värmeelementet. TIPS! Använd vattenkokaren för att koka upp vattnet och håll i behållaren,
det går mycket fortare.
2. Lägg i några lagerblad, peppar och salt.
3. Slå på strömmen och ställ in värmen, ca 65 grader, INTE mer än 70 grader - då spricker
korvarna

- Koka vatten för té och häll upp i termos
- Ta fram kaﬀebröd i lagom mängd, även det du bakat själv
- Smörgåsgrillen
1. Starta toastmaskinen så att det blir varm
2. Ta fram toast ur frysen efter behov
3. Vid träningar brukar en limpa räcka, min 2 går åt vid matcher och evenemang

- Ställ fram …
1. … lite av varje så kunden ser vårt sortiment
2. Se till att det finns ketchup och senap samt servetter och muggar
3. Gör kaﬀe- och te-termos tillgängliga så att det är lätt för kunde att ta själv
4. Ställ ut “Öppetskulten” och tänd utelampan
5. Tänd värmeljus och ställ på borden. Tänd ev. marschaller och ställ ut.

Att tänka på under passet
- Använd alltid handskar när du håller på med mat och fikabröd. Tänk på hygienen. Handskar
finns i en av lådorna i köket.

- Torka av borden regelbundet så att det är rent och snyggt
- Håll toaletten fräsch, se till att det finns toapapper, torka av tvättstället, töm sopor, skura golv
om det behövs.

- Städa och håll rent och snyggt i lokalen

Checklista när du stänger kiosken
- Räkna kassan och skriv ner dagens försäljning dagboken. Lämna 300 kvar i blandade valörer.
Resten tar du med dig och vid veckans slut sätter du antingen in det på lagets konto 3082 01
41275 (OBS nytt kontonummer), eller swishar till 070 240 65 31. Märk betalningen med
veckonummer.

- Ta in Öppetskylten
- Töm papperskorgar, plocka ihop kartonger m.m., släng i container. Vaktmästaren har nyckel.
- Titta i pantkorgen. Börjar den bli full, åk och panta och swisha/sätt in pengarna på kontot. Märk
betalningen med pant.

- Släck ljusen och ev. marschaller
- Torka av borden
- Sopa och våttorka golven
- Stäng av och diska rent toastmaskin och korvkokare
- Om kiosken inte är öppen följande dag, frys in toast, lägg annars i kylen. Märk på brödet när
det läggs i frysen.

- Lägg in allt som ska förvaras i kyl
- Släck ljuset, även utebelysningen.
- Lås ordentligt och häng tillbaka nyckeln i nyckelskåpet vid Vaktmästeriet

