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Information till föräldrar och 

medlemmar som står i Kafeterian 

 

Välkomna till Enskede IK:s nya kafeteria! 

Enskede IK driver kafeterian med stor hjälp av dig som förälder. Alla 

intäkter går till föreningens verksamhet. Enskede IK är en ideell 

idrottsförening som bygger på gemensamma ideella krafter från föräldrar 

och ledare. Vi har ca 75 träningsgrupper, 120 lag och 2300 medlemmar. 

Det är spelare, ledare, styrelsemedlemmar, kanslipersonal och ni föräldrar 

som är föreningen och vi är glada att ni är här idag! 

I den här pärmen hittar du information om era uppgifter för dagen, 

kassaredovisning, kortläsare samt ÖPPNING, STÄNGNING OCH STÄDNING 

av kafeterian (slarv eller utebliven städning  gör att laget får betala 

en städavgift på 700 kr) 

 

Kafeterians öppettider:  

Vardagar: 17.00–21.00 

Lördagar: 08.00-18.00 

Söndagar: 08.00-21.00 

 

Du som ska stå i kafeterian: gå till sidan 3. (info om överlämning 

av nycklar, info till lagledare o.dyl. på nästa sida) 

ALLT DU BEHÖVER VETA STÅR I DEN HÄR PÄRMEN 

Vi önskar er en rolig dag och kväll!  

 



                                                                     

Postadress:  Besöksadress: Kontakt: 

Enskede IK – Fotboll Enskede Idrottplats Kansli: 08-648 32 32  

Box 90266 Enskedevägen 95 kansli@enskedeik.nu 

120 24 Stockholm 122 63 Enskede www.enskedeik.se

  

 

 

 

 

Till Lagledare (kafeteriaansvarig) 

 

 Nyckeln till kafeterian tillsammans med larminstruktion 

hämtas ut 1-3 dagar före det datum ni är ansvariga.  
 Det behövs två personer vardagar och tre personer under 

helger med matcher eller cuper.  
 Det är ni inom laget som lämnar över nyckel och kod till 

varandra efter genomfört pass. 

 Vid seniormatcher finns det bollkallar/lisor som får korv och 
dricka kostnadsfritt i pausen.  

 På bänken i kafeterian finns en pärm med information till den 
som står i kafeterian.  

 
 

Öppettider:  

 
Vardagar: 17.00–21.00 

Lördagar: 08.00-18.00 

Söndagar: 08.00-21.00 

 

Vid frågor kontakta: helena.nordlof@enskedeik.nu  
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Öppna kafeterian – så här gör du: 

Start: Det är viktigt med god handhygien. Tvätta händerna med tvål. 

Handdesinfektion finns på bänken. Använd vinylhandskar vid hanteringen 

av maten.  

Kaffe: Starta med att sätta igång kaffe! Fyll en kanna med vatten upp till 

kanten. Häll det i kaffebryggaren på ovansidan. Kaffe och filter finns i 

skåpet ovanför bryggaren. Är det slut där finns det mer i fläktrummet. 

Ledare med EIK-kläder köper kaffe för 5 kr. Se till att inte fylla 

kaffemaskinen med två kannor. 

Toast: Sätt på toastmaskinen. Gör toast vid behov.  

Korv: Direkt efter kaffet: Sätt igång korvlådan genom att sätta i 

kontakten under behållaren och tryck på gröna knappen! Fyll en stor 

kastrull med vatten tills det nätt och jämt kokar eller ca. 70 grader. Häll 

sedan över vattnet i korvbehållaren. Lägg sedan i korvarna tillsammans 

med lite lagerblad (ca 5-6 st.) och kryddpepparkorn (10-15 st.). Korv 

finns i kylskåpet. Är det tomt där så finns det korv i någon av frysarna. 

Lägg ner 5 eller 10 st. korvar i taget beroende på dag och antal aktiviteter 

på IP. Det ska alltid finnas ca 3 cm vatten i den yttre behållaren för att 

korvlådan ska hållas varm.  

Kassa: Används endast för hantering/förvaring av kontanter. För att 

räkna belopp använd miniräknaren.  

Kortläsare: Slå in beloppet, tryck på gröna knappen, kunden betalar med 

sitt kort. Om det blir fel, backa med gula knappen eller avbryt med röda. 

Kunden får del två av kvittot om önskas. Du kan slänga vår del av kvittot.  

OBS De kvitton som finns på morgonen där det står dagsavslut ska 

sparas. Fler kvittorullar finns i lådan under kassan. Vid fel genomfört köp, 

se instruktion ovanför kassaapparaten.  

Viktigt: Kafeterian är helt nyrenoverad och vi önskar att ni håller så 

snyggt och rent som ni kan. Bänkskivorna är av Ek och vi ber er därför 

torka av om det kommer vatten på.  
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 Fyll Sportscater-kylarna med dricka, mejeriprodukter och 

färskvaror. Lager med dricka finns i Coca Cola-kylen i 
fläktrummet.  

 
 Ställ ner stolarna på golvet 

 
 Fyll på med fikabröd, servetter (finns i skåpen vid 

microugnarna), mjölk och socker. 
 

 Bullar finns i SIA-frysen, tinas i rumstemperatur. 
 

 Gör toast och lägg i påsar i kylen. Gör ännu fler och frys in. 
 

 Viktigt att lägga ost och kalkon i fryspåsar om det blir över så 
att det inte blir förstört.  

 

 Kexchoklad, godis, russin, senap, ketchup och andra torrvaror 
finns i skåpen under disken.  

 
 Viktigt med god handhygien, tvål och handdesinfektion finns 

på diskbänken.  
 

 Vid seniormatcher finns det bollkallar/lisor som får korv och 
dricka kostnadsfritt i pausen. Under seniormatch herr 

serveras all burk-dricka i plastmuggar.  
 

 Om mjölk eller dylikt tar slut så får ni handla och lämna 
kvittot tillsammans med redovisningen. 

 
 Spelschemat för Enskede IP sitter i denna pärm. Där ser ni 

vilka matcher som spelas under dagen. Anpassa korv och 

kaffe efter aktiviteter. ”Vanliga” vardagskvällar – lägg inte i 
mer än 4-5 korvar så behöver du inte slänga korv i onödan. 

 
 Se till att kylskåpet och glassfrysen stängs ordentligt.  

 
 Om något tar slut: Ta pengar från kassan, handla på Konsum 

eller BEA och lägg kvittot med redovisningen.  
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 Viktigt att det ser snyggt och påfyllt ut i kafeterian under hela 
passet! 

 

 

 

 

Stäng kafeterian – så här gör du:   

Städa: Golven måste sopas/dammsugas samt våttorkas/rengöras med 

mopp och vatten/rengöringsmedel innan ni stänger kafeterian!!! Alla ytor 

ska också torkas av noggrant (köks/arbetsbänkar, bord m.m.)  

Häng upp stolarna på borden i armstöden så går det lättare att städa. 

Städmaterial finns i förrådet bredvid toaletten. Sopor och kartonger 

(plattas till) och slängs i containern bakom de gula trägrindarna 

vid entrén till IP (INTE i soptunnorna!). Nya sopsäckar finns i skåpet 

under kassadisken.  

OBS - Utebliven eller slarvig städning 

debiteras laget med 700 kr - OBS 

Töm även sopsäckarna som sitter på väggen utanför 

kafeteriadörren/entrén. Ligger i överstalådan under kassan.  

Sportscater-kylarna: dra upp kylskåps-gardinen över natten.  

Kaffebryggare, klämgrill, korvlåda: Gör rent och stäng av. Dra ut 

kontakten till kaffebryggaren.  

Toalett: Den toalett som finns i kafeterian är avstängd. Ni får hänvisa 

gäster till omklädningsrummen och de allmänna toaletterna på gaveln.  

Kassa: Räkna ihop kassan och låt 400 kr ligga kvar i lådan. Blanda sedlar 

och mynt.  

Pengarna lägger ni i särskilda påsar som ligger i lådan under/bredvid 

kassan. Fyll i redovisningslappen som finns i pärmen och lägg i påsen med 

pengarna.  Stoppa sedan ner påsen innanför luckan i cashboxen. Den står 
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i fläktrummet på golvet. Kvitton från kortläsare behöver inte sparas. 

Kvitton med dagsavslut på ska sparas.  

 

 

 

Lyset: Lamporna i kafeterian släcks automatiskt efter en stund. Släck 

gärna lampan i fläktrummet.  

Nycklar: Nycklar och larminstruktion lämnar ni vidare till den som ska 

ansvara för nästa pass.  

Larm: När ni är klara: slå in koden ni fått och gå ut. Ni har 30 sekunder 

på er. Lås både över- (fyra varv) och underlås. Vid problem kontakta 

lagets kafeteriaansvariga. 

 

Vid akuta frågor kontakta: 076-136 20 55 eller 073-953 15 73 

Stort tack för er insats idag!  
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Redovisning 

Datum: 

Summa: 

Lagnamn: 

Ditt namn: 

Telefonnummer:  

Underskrift 

 

Kassa: Räkna ihop kassan och låt 400 kr ligga kvar i lådan. Blanda sedlar 

och mynt.  

Pengarna lägger ni i särskilda påsar som ligger i lådan under/bredvid 

kassan. Fyll i den här lappen och lägg tillsammans med pengarna i påsen. 

Stoppa sedan ner påsen innanför luckan i cashboxen. Kvitton från 

kortläsare behöver inte sparas. Kvitton med dagsavslut på ska sparas.  

  


