
 

CHECKLISTA KIOSKEN  
 
 

Generellt 

o Vattenkokaren sätts igång i köket. Kan INTE köras inne i kiosken, säkringarna går 

o Säkringsskåpet sitter i hallen, det vita skåpet, om ngn säkring skulle lösa ut  

o Kiosken bjuder gärna kioskpersonalen på kaffe/te, övriga varor betalar var och en själva 

 

Den som öppnar kiosken 

o Koka upp vattnet i den stora ”korvgrytan” och sätt plattan på tvåan  

Börja med att lägga i 3 st smala och 2 st knake, på helgerna kan ni ta några fler (korven 

flyter upp till ytan när de börjar bli klara) 

o Starta en kanna kaffe och förbered en till 

o Ta fram ett par kanelbullar ur frysen, om det inte redan finns framme (de tinar snabbt, 

använd micron vid behov)  

o Torka av disken framför kiosken 

o Ställ ut papperskorgar, flaggor, GB glassgubben 

 

Under kioskpasset 

o Tina inte för mycket korv senare delen på passet! Blir allt för mycket svinn.  

o Fyll på med dricka o varor när det behövs 

o Är något slut, skriv en lapp och lägg i kassalådan 

o Pant för burkar o flaskor sker i varor (pantvärdet ser ni på resp burk/flaska), EJ kontanter! 

o Pant sorteras i 2 olika säckar, plast resp aluminium 

o Swish – minimibelopp 20 kr (se detaljinfo på Swish lappen i kioskfönstret) 

 

Inför stängning 

o Skölj ur kaffekannor, diska kastruller, torka av alla ytor inomhus och utomhus 

o Ta in papperskorg, flaggor, GB glassgubben (skall ställas inne i kiosken, EJ i hallen) 

o Växelkassan 

Helger: Räkna upp 1500 kr i växelkassa (behöver inte vara på öret). Resterande pengar 

läggs i en påse i postlådan på väggen vid dörren 

Vardagar: kassan behöver bara räknas enl ovan om större mängder kontanter kommit in 

o Stäng luckorna och lägg i metall ”listen” i spåret samt rulla ner jalusin (knapp till höger på 

väggen) 

o Kontrollera så att spis o kaffebryggare är avstängda 

o Glöm inte låsa dörren in till kiosken, innan ni larmar och låser ytterdörren 

 

 

TACK FÖR DIN INSATS, DEN ÄR GULD VÄRD FÖR KLUBBEN OCH 

HJÄLPER OSS ATT SKAPA ETT LEVANDE IP 


