För att öka trivsel och gemenskap på Mariebo IK strävar vi efter att ha fiket/kiosken
öppen på alla ungdomsmatcher. Vi får mycket positiv respons från både borta- och
hemmasupportrar över möjligheten att köpa en kopp kaffe med nybakat eller en
varm korv i bröd när man gästar Maribovallen. Dessutom är det en bra inkomst,
vilket är bonus!

Öppna Fiket/Kiosken:
Man bör vara minst 30 min innan matchens start och håll öppet fiket/kiosken 30 min
efter avslutad matchen då flera handlar efter matchen (särskilt spelarna).
Hämta nycklarna till fiket/kiosken i nyckelskåpet som finns i konferensrummet.
(KOD 958)
Häng ut flaggorna som ligger på glassboxen.
Sätt på kaffet. Instruktion för kaffekokning finns på väggen vid bryggaren.
Plocka fram godis/dricka för att "visa upp" vårt sortiment.
(osäker på sortimentet, titta på prislistan.)
Bedöm själva om ni vill tillaga korv/toast. Instruktioner till detta finns på kylskåpet.
Trevlig om respektive lag fixar hembakat till sina matcher. Vårt koncept med
hembakt
i fiket/kiosken går hem hos våra besökare.
Bjud motståndare lagets tränare på kaffe/dricka in/paus/efter matchen.
Bjud domaren på korv & dricka i paus eller efter matchen.
Ni som hjälper till i kiosken bjuds på kaffe med korv eller kaka.
Växelkassan till fiket finns i kassaskåpet. ”Uppmana till swishbetalning”
Växelkassan till kiosken finns i skåpet under mikron samt 3 färdiga lådor med vårt
sortiment för att ta med ner till kiosken. "Uppmana till swishbetalning"

Efter försäljningen
Gör iordning i köket. Handdiska det som behövs. Obs! diskmaskinen får inte sättas
igång!!!
Fyll upp kylen med dricka. Drickan finns i stora skåpet inne på kansliet.
Torka av borden och sopa golvet i fiket vid behov.
Stäng av korvkokaren och töm vattnet i kantinen och diska den. Frys in ev.
överbliven korv (som inte varit värmd) i fryspåse som ligger i översta
vänstra låda.
OBS! Ställ inte in öppnad plåtburk med korv i kylen!!!
Dra ut alla kontakter.
Töm papperskorgarna in och ute på fiket/kiosken och släng alla soporna i den röda
containern vid klubbhuset. (om det är fulla sopsäckar!) Kartongerna slängs i den
blåa containern på andra sida av klubbhuset.
Räkna pengarna och fyll i blanketten. Låt 200.- vara kvar i växelkassan, i olika
valörer.
Resterande belopp läggs i ett kuvert tillsammans med blanketten (finns bredvid
mikrovågs-ugnen) som försluts. Lägg kuvertet i brevinkastet till höger om dörren till
expeditionen. Ställ tillbaka växelkassan där ni tog den. Swish betalningar ska inte
redovisas
Lås!!!
Lägg tillbaska nycklarna i nyckelskåpet och se till att det är låst. Ta ner flaggorna och
lägg dem på glassboxen.
Lås ytterdörren till cafeterian och gå sedan ut från dörren vid omklädningsrummen.
Tack för hjälpen, kioskförsäljningen är en viktig inkomstkälla för MIK!!
Har ni frågor, hör av er till någon av oss i kioskgruppen:
Annika Lundberg
Madeleine Albers

070 81 66 594
070 45 48 114

Korv
Sätt igång korvkokaren (står till vänster om kylskåpet) Sätt temperaturen på 70
grader. Tryck på den röda strömbytaren så den lyser.
Tänk på att värma "lagom många" korvar... Ta först den överblivna korven i frysen
innan ni öppnar ny burk.
Korvbröd finns fram plockat. Använd det brödet först. Behövs det mer finns detta i
frysboxen (KOD 123)
Det finns en stor termos för endast korv då man har försäljning nere vid kiosken.

Toast
Sätt på toasten den finns på bänken.
Toast finns färdiga i frysen. Det finns med skinka/ost eller endast ost. Tas fram vid
beställning.
Kaffebryggaren
Doseringen sitter vid kaffebryggaren.
Efter användning diska/städa av:
Stäng av korvkokaren och töm vattnet i kantinen och diska den. Frys in ev.
överbliven korv (som inte varit värmd) i fryspåse som ligger i översta vänstra
låda.
OBS! Ställ inte in öppnad plåtburk med korv i kylen!!!
Torka av toast järnet med papper.
Godis
Ta godiset slut finns detta för påfyllning från konferensrummet. (KOD 958)
Saknas något kontakta eller sms oss i kioskgruppen!

