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Checklista Kiosken
Före öppning:

Check

Ta ut och kolla laddning på Ipad och kortläsaren. (Finns laddare)
Brygg kaffe. (Sekretariatet skall ha en termos)
Starta klämgrillarna 2 st. Kolla att det finns toast och pizzor (tinade)
Lås upp glassboxen och låt nyckelkolven ligga i kassan.
Fyll vatten i korvkokaren. Både inner och ytterkärl. 70 grader.
Glöm inte kryddor och 1 matsked salt per liter vatten.
Ta fram korvbrödsvärmaren och ställ den på diskbänken bredvid kaffebryggaren

Öppna ytterdörren på kioskplanet (bild 1)samt toaletter.
Ställ upp de fyra Rollupsen som står i kioskförrådet synliga i lokalen
Ställ ut steelersflagga(or) utanför på övre plan vid A-lagsmatcher. (Annars valfritt)
Bär ut godisställningen och två skålar med chips
Vid behov förbered toast. Bregott, två skivor ost och en skiva skinka.

Ta fram:
Steelersartiklar
Drickakyl och slå på lyset. (se bild 2)
Tårtfatet med lock och fyll på med godbitar.
Muffins (två sorter) från frysen som skall tinas, ej värmas.
Termosar
Kaffemuggar (Både engångs och porslin)
Vid beställning av Te använd micron.
Kaffeskedar, socker och servetter
Senap, ketchup och rostad lök (en av varje sort ute)
Värmeljus om så önskas
Ljustavlan

Anslut max två strömkrävande apparater till samma elgrupp
Är ni nya i kiosken kolla kioskbibeln.
Kioskpersonalen har inga frivaror.

Lägg inte i för mycket korv när dagen närmar sig sitt slut. Förra säsongen hade vi för mycket
svinn på korv.
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Checklista Kiosken
Vid stängning:

Check

Töm vatten i korvkokaren. Innerkärl varje dag och ytterkärl på söndagen.
Töm papperskorgar på toaletterna vid behov.
Sopsäckar till tunnorna utanför.(Nyckel på kioskknippan)
Ta in Steelersflagga(or)
Lås ytterdörren på kioskplanet (se bild 1) samt toaletter.
Skicka någon till återvinningen med kartonger och annat som sorteras.
Städa av läktarplan, cafédel och trappa ner
Sätt igång diskmaskin vid behov. Vi tömmer nästa dag.
Räkna av kassan och lämna 1500:- i växel. Lägg resten i kuvert enligt instruktion
som finns i det grå kassaskrinet. Detta görs dagligen för att stämma av kassan.

Ställ in:
Godisstället och chipsskålar.
Steelersartiklar på övre hyllan. (se bild)
Drickakyl och släck lysrör (se bild 2)
Kaffebryggare (se bild)
Korvbrödsvärmare
Klämgrillar efter rengöring. (se bild)
Termosar på övre hyllan
Senap, ketchup (överbliven ej värmd korv läggs i frysfacket. (Lås!)
Ljustavlan behöver bara tas in på söndagar.
Stapla stolarna eller ställ dom på borden.(Städet städar inte golven annars)
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för mycket

