
Kiosk 

Dagen innan kioskpasset ska nyckel lämnas till familjen som ansvarar för kiosken nästa dag. 

Lagets kioskansvarige har huvudansvar för bemanningen under lagets vecka.  

Öppning av Klubbhuset 

1. Tänd upp kiosken, strömbrytare finns vid ytterdörren.  

2. Läs igenom instruktionerna för kiosken.  

3. Sätt på vatten till korv i stora kastrullen på spisen. Lägg två lagerblad i vattnet 

och kryddpeppar. 

4. Sätt på kaffe, 2 kannor med 10 koppar. Fyll sedan på termosen och ladda 

kaffebryggaren för nästa omgång.  

5. Sätt igång toastgrillen. Ha den på värme 1 och vid beställning höj värmen. 

6. Om det inte finns korv och bröd i kylen, ta fram från frysen.  

7. Sätt ut alla flaggor och ta ut skyltarna. En skylt vid varje fotbollsplan.  

8. Ställ ut två bord, stolar och parasol. 

9. Sätt upp öppetskylten på väggen.  

10. Ta fam läsplatta och Izettle (finns inlåst i skåpet under kassadisken)  

11. Se till att det finns sopsäckar i soptunnorna och att pantkartongen har en 

påse.  

 

Köp och betalning 

Alla inköp ska registreras i kioskens kassasystem izettle.  

 Koppla in läsplattan så att den är laddad.  

 Starta läsplattan 

 Parkoppla med din mobil (tillfälligt) Detta görs genom att gå in på paddans inställning 

och välj Wi-fi. Vill man inte parkoppla sin mobil får man skriva upp all kvällens 

försäljning och smsa en bid till mig vid passets slut så lägger jag in allt hemifrån. Mitt 

nr 0709203641 

 OBS! Finns inte än: Starta kortläsaren (ny är beställd och bör komma inom kort) 

genom att trycka på on 

 Öppna appen izettle Go 

 I menyn på toppen välj "Ta betalt" 

 Allt som säljs ligger inne i programet.  

Ta betalt 

 Välj produkter  

 Registrera alla produkter. Vid felslag går det att radera. 



 Välj swish, kontant eller kortbetalning. Följ instrtuktionerna.  

 Vill kunden ha kvitto går detta att skicka på sms eller e-post. 

 

 

Vid dagens slut (kontanthantering) 

 Räkna kontanterna 

 Lämna 300 kr i kassalådan i små valörer. 

 Ta ett kuvert (finns i skåpet under kassadisken) och lägg övriga kontanter i kuvertet. 

 Skriv på kuvertet: belopp som ligger i, lagets namn, ditt namn, datum 

 Lägg kuvertet i lådan märkt dagskassor. Finns i skåpet under kassabänken. Lås när ni 

lämnar kiosken.  

Kassalåda och läsplatta ska även läggas in i skåpet vid passets slut.   

Sopor 

Sopor slängs alltid efter dagens slut. Containern är grön och står vid B-hallens långsida. Är 

den låst, kontakta vaktmästaren.  

 

Hygien 

God hygien är utav största vikt! 

 Vid sjukdom byter man bort sitt pass. Meddela lagets kioskansvariga.  

 Man ska inte vistas inne i köket om man är sjuk/förkyld.  

 Har man öppna sår ska dessa täckas av plåster eller liknande.  

 Händerna tvättas före och under kioskpasset, engångshandskar finns. Hög 

handhygigen ska hållas.  

 När livsmedel tillreds, skall alltid plasthandskar användas. 

 Märk alltid upp öppna förpackningar med datum och plasta in noga.  

 Använd serveringsredskap som är till för respektive område.  

 Märk alltid förpackningar med datum då det öppnas och kontrollera alltid när det 

öppnades.  

 Låt inte kylvaror stå framme.  

 Värm livsmedel ordentligt enligt anvisningarna på förpackningen. 

 Ställ ej fram livsmedel i direkt solsken samt skydda från flugor och andra smådjur. 

 Tillred inte mer än vad som förbrukas 

 Diska redskap noga. 

 Rengör bänkar och bord löpande under dagen.  



 Rengör lokalen vid dagens slut. Torka av bänkar, skåpsluckor, dammsug, torka golv, 

tvätta ur handfaten och ta ut sopor.  

 Låt ej obehöriga vara i köket.  

 Töm soporna på toaletten vid omklädningsrummen.  

 

 

 

Allergier 

Innehållsförteckning finns på alla förpackningar 

Vid hembakat är det noga att veta vad det innehåller.  

Stängning 

Detta görs innan man går hem.  

 Stäng av alla apparater, dra ur kontakter, kaffebryggare, toastmaskin och tekokare. 

 Ta ner öppetskylten. 

 Plocka in och torka alla bord. 

 Ställ in alla varor i kyl/skåp mm  

 Förpacka hembakt väl, märk upp och ställ i kylen om ni vill lämna.  

 Lägg undan läsplatta och kortläsare. 

 Räkna kontanterna 

 Ta in flaggor, möbler, skyltar och parasol.  

 Fyll på och fronta läsken 

 Se till att klubbhuset är städat.  

 Rengör kastrull/kaffebryggare/tekokare/taostmaskin varje dag.  

 Diska alla redskap. 

 Torka alla bänkar 

 Dammsug och torka golv 

 Töm soporna 

 Släng soporna 

 Kontrollera att läsplatta och pengar är inlåsta. 

 Kontrollera att alla bänkar är städade. 

 Släck kiosken 

 Lås ordentligt 

 Lämna nyckel till nästa familj.  

 Disktrasa slängs varje söndag 



 Korv och toast som är tillreda och slängs slås in i kassaprogrammet och ändra priset 

till 0 kr.  

Lämna det i rent och trevligt skick.  

Tack! 

 

 

Produkter till försäljning  

Utbudet kan variera någo vecka för vecka men målet är att ha ett fast sortiment.  

 Kaffe/te/oboy 

 Kylda drycker 

 Kokt/grillad korv med bröd 

 Toast - Ost och kalkon 

 Nudlar 

 Chokladbollar 

 Hembakat 

 Glass 

 Chips 

 Godis 

 Frukt (helger) 

 Smörgåsar (helger)  

 panpizza två sorter 

 kläder mm  

Inköpen görs centralt och ingen av lagen behöver handla. Det ska finnas varor så att det 

räcker men om det tar slut så är det ok att åka till närmaste butik och handla t ex 

mjölk/ketschup/korvbröd mm.  Lägg kvittot i kuveret med kontanter.  

 

Kontakt 

I första hand kontaktar ni er kioskansvarige för laget. Om det inte går att få tag på denna 

person, kontakta: 

 Camilla Gusfors  070-9203641 

 Linus Gusfors 070-2907597 

Frågor angående idrottsplatsen  



Vaktmästare: 08-5878518 

  



  

 


