
RUTINER I KÖKET/KIOSKEN 
 

ÖPPNING 
 

✓ Lås upp ”Nödutgångdörrarna” i klubban, annars fungerar inte timerarna i köket. 

✓ Lås upp alla lådor 

✓ Kaffebryggning 

▪ Slå på Timern på väggen bredvid spisen (går 1 tim) 

 vid vasken ingen Timer 

▪ 1 kanna (upp till den bruna/röda kanten) vatten hälls i locket 

(nätet) uppe på bryggaren 

▪ Filterpåse  

▪ 1 påse kaffe = 1 bryggning (kanna) 

▪ Häll på termosen 

✓ Thevatten;  

▪ Häll i vatten i vattenkokaren som står vid fönstret. Glöm inte att 

trycka igång Timern på väggen 

✓ Korven 

▪ Sätt på Timern på väggen (går i 90 min) och Timern på spisen 

(går i 120 min) 

▪ Häll i vatten i grytan upp till 2:an, låt koka upp. Sätt plattan på 

mellan 1-2. När vattnet slutat koka, lägg i korven (finns i kylen i 

städet) börja med 5-6st  

OBS! Locket får inte ligga på helt, då spricker korven. 

 

✓ Ställ fram godiset på bänken. 

▪ Börja med stället, ställ det närmast ketchup/senapstället. Fyll på 

med godisburkarna, små burkar närmast stället. Det blir 3 rader 

när alla burkar är framme. 

✓ Ta fram socker (lådan ovanför kaffet) och mjölk (finns i kylen i städet) ställ 

dessa på varandra bredvid chipsstället (höger sida) termosen står framför 

vattenkokaren. 

 

✓ Ta fram kakor (finns i kylen i städet) ställ längst fram bredvid chipsstället  

 

✓ Lås upp drickakylen, nyckel sitter tillsammans med glassboxnyckeln i lådan 

 

✓ Lås upp skjutfönstren inne i kiosken 

 

✓ Lås upp jalusiet ute, hissa upp det. Börja med låsen till vänster och höger om 

jalusiet och sedan låset på väggen till höger. 

 

✓ Lås upp gästtoaletterna (handikapp +1 allmän) i byggnaden vid A-planen 

 

✓ Sätt ut papperskorgar och flaggor, Gevalia vid fönstret och GB på framsidan 

(passar inte annars i hållarna) 

 

✓ Ställ ut glassgubben (vid säsong) står i städet, dörren innan omkl.rum 1. 
  



STÄNGNING 
 

När alla matcher är slut påbörjas stängning av kiosken 

 
✓ Stäng av bryggarna, gör rent kannor och filterhållare 

 

✓ Stäng av spisen, gör rent grytan 

 

✓ Sätt ner allt godis på sin rätta plats, sockret i lådan och mjölken i kylen 

 

✓ Töm termosen 

 

✓ Fyll på drickakylen (drickan finns i städ/förrådet inne i klubban) 

 

✓ Ta fram korv och korvbröd ur frysen om det är slut i kylen (finns i städ/förrådet 

i klubban) 

 

✓ Ta in papperskorgar och flaggor 

 

✓ Ställ in glassgubben 

 

✓ Hissa ner jalusiet och lås. 

 

✓ Lås gästtoaletterna i byggnaden vid A-planen 

 

✓ Räkna kassan (500kr i växel) lägg dagskassan i en påse på avsedd plats, skriv 

ner på listan (datum, lag, summa och namn. Skriv tydligt) Har ni flera pass 

samma dag, räknas bara totalsumman, inga delsummor. Glöm ej att fylla i antal 

korvar och kannor kaffe som slängts 

 

✓ Lås alla lådor utom översta i mitten (besticklådan) 

 

✓ Lås drickakylen 

 

✓ Töm papperskorgarna och sätt i nya säckar 

 

✓ Släng soporna i containern på parkeringen 

 

✓ Sopa av golvet, ev. våttorka om det varit blött ute  

 

✓ Lås köket/kiosken 

 

✓ Lås ”Nödutgångdörrarna” och dörren mellan hall och klubban 

 

✓ Tala om för tränarna att ni är klara 

 

 

 

Tack för idag ☺ 

  



RUTINER I KIOSK 1 
 

ÖPPNING 
Tänk på att ni inte kan ha igång både korvlådan, kaffebryggaren och 

vattenkokaren samtidigt. Då går proppen. 
 

✓ Fyll vattendunkarna med vatten och ställ dem på kärran, ta med ner till 

kiosken 

 

✓ Korven 

▪ Rengör kantinen om det inte gjorts dagen innan 

▪ Värm vatten i vattenkokaren, skall räcka till både i och över 

värmeslingorna i kantinen. Kan behövas 8 varma kannor. 

▪ Lyft upp kantinen och häll i det varma vattnet så det täcker 

värmeslingan. Sätt i kantinen och häll i varmt vatten i kantinen 

ca 3-4 varma kannor. Slå på värmen på högsta (finns i skåpet 

under kantinen) När vattnet är varmt sänk temperaturen till 70 

grader, lägg i korven (finns i kylen) börja med 5-6st. 

 

✓ Kaffebryggning 

▪ 1 kanna (upp till den röda kanten) vatten hälls i locket (nätet) 

uppe på bryggaren 

▪ Filterpåse sätts i filterhållaren 

▪ 1 påse kaffe = 1 bryggning (kanna) 

▪ Häll på termosen 

 

✓ The vatten; vattenkokaren som står bredvid kaffebryggaren.  

 

✓ Ställ fram godiset, om det inte står framme på bänken. 

 

✓ Ta fram socker och mjölk, ställ dessa på varandra  

 

✓ Ta fram kakor (finns i kylen/drickakylen) ställs längst fram  

 

✓ Lås upp skjutfönstren inne i kiosken 

 

✓ Lås upp gallrena (samma nyckel som till dörren) 

 

✓ Sätt ut papperskorgar och flaggor 

 

✓ Ställ ut glassgubben (vid säsong) 
  



STÄNGNING 
 

När alla matcher är slut påbörjas stängning av kiosken 

 

✓ Stäng av kantinen och töm ut vattnet så det rinner ner i spannen i skåpet 

under. Bra att tänka på är att man ca 15 min innan matchslut, kan stänga av 

strömmen till korvlådan. Då är det lite lättare att göra rent den.  

 

✓ Häll sedan ut vattnet i skogen eller i städet (bredvid omkl.rum1) 

 

✓ Stäng av bryggaren, gör rent kannor och filterhållare 

 

✓ Sätt ner allt godis på sin rätta plats, sockret i skåpet och mjölken, choklad 

mm i kylen 

 

✓ Töm termosen 

 

✓ Fyll på drickakylen (finns i städ/förrådet uppe i klubban) 

 

✓ Ta fram korv och korvbröd ur frysen om det är slut i kylen (finns i 

städ/förrådet i klubban) 

 

✓ Töm ut vattnet ur vattendunkarna, ställ på kärran och ta med upp till städet. 

Bredvid omkl.rum1 

 

✓ Sätt för gallrena och lås 

 

✓ Ta in papperskorgar och flaggor 

 

✓ Ställ in glassgubben 

 

✓ Lås luckorna  

 

✓ Dra ner rullgardinerna 

 

✓ Räkna kassan (500kr i växel) lägg dagskassan i en påse på avsedd plats, 

skriv ner på listan (datum, lag, summa och namn. Skriv tydligt) Har ni flera 

pass samma dag, räknas bara totalsumman, inga delsummor. Glöm ej att 

fylla i antal korvar/kaffe som slängts 

 

✓ Töm papperskorgarna och sätt i nya säckar 

 

✓ Sopa av golvet  

 

✓ Lås kiosken  

 

✓ Släng soporna i containern på parkeringen 

 

Tack för idag ☺ 


