
Fikaförsäljning 2019 PIF Kiosken Nordlunda

Nytt för i år är att PIF har införskaffat fikavagnen som nog alla har sett på Nordlunda. PIF F08
ansvarar över fikaförsäljningen i kiosken på Nordlunda vecka 34. Överskottet av kioskförsäljningen
kommer att delas lika mellan PIF Ungdoms och arbetande lag.

Generellt är kioskens öppettider under säsongen 2019 enligt nedan men vissa justeringar kan ske då
kiosken ska vara öppen när matcher spelas på Nordlunda. För F08 så är lördagen inte aktuell då
Piteligan spelas lördag vecka 34.

Måndag – Torsdag Kl. 17.00-21.00
Fredag Stängt
Lördag När matcher spelas
Söndag 15.00-20.00 + när matcher spelas

Nyckel till kiosken och växelkassan kommer att finnas hos Sofia Stark på söndagskväll 18/8. De som
jobbar på stängningspassen ser till att överlämna nyckel och växelkassa till någon av föräldrarna som
jobbar nästkommande pass. På söndag efter vårt sista fikapass ska nyckel och växelkassa återlämnas
till Sofia, som sedan överlämnar dem till laget som har nästa fikavecka.

Bra att veta:

· Vatten till kaffet hämtas i PIF samlingslokal eller utanför omklädningsrummen. Nyckel till vattnet
sitter vid kranen till omklädningsrummen, skulle den vara borta så finns en insektsnyckel på hyllan
mellan kylen och frysen.

· Kaffet bryggs direkt i pumptermosen.
· Mappen med domarkvitton ska följa med kassaskrinet och nycklarna vid överlämningarna från

dag till dag, får inte lämnas över natten i kiosken.
· När kiosken stängs för dagen ser man till att inga drickor, chips och godis finns framme, dvs

ställer in de i kylskåpet och under bänken. Ryms det inte under bänken/i kylen så ställ in det i
närliggande domkuren – se till att låsa efter er även i domarkuren.

· Soporna får inte lämnas ute över natten, utan måste tömmas varje dag.

Varje pass bemannas med 2 föräldrar, vissa föräldrar får dubbla pass för att försöka få så jämn total
arbetsinsats som möjligt för 2019. OBS! Tiderna kan komma att justeras något då vi måste bemanna
kiosken när det är matcher – håll utkik på hemsidan. Prata ihop er vem som gör långpannan samt
vem som tar med mjölken mm. Inför och under varje pass har ni till uppgift att:

· Baka 1 långpanna per pass (att köpa motsvarande går också bra) – är det för lite så kolla i
frysen om det finns sparat från tidigare veckor.

· Första passet på veckan gör en 1 tub klämmackor på Raskens bröd, med ost och skinka,
övriga pass kollar av om det börjar ta slut och då får man fixa en tub till – obs kolla även i
frysen då det kan finnas från tidigare veckor.

· Ta med mjölk till kaffet
· Koka kaffe på plats i kiosken. Kaffe och vatten finns att hämta med dunk i PIF´s vaktmästeri

på Nordlunda.
· Allt övrigt som ska säljas finns på plats, inklusive prislistor och instruktioner.
· Om det är något som tar slut så kontakta Linda Hansen, 070-



Schema V34:

Om tiderna nedan inte passar ansvarar ni själva över att byta med någon annan i laget.

Fikavagn V34
måndag-torsdag 17.00-19.00 19.00-21.00
Måndag 19/8 Lise och Siri Rosanna och Ronja
Tisdag 20/8 Sanna och Hailey  Sanna och Hailey
Onsdag 21/8 Meja M och Klara Myra och Klara
Torsdag 22/8 Nadja och Helena Nadja och Rut

Söndag 15-17.30 Söndag 17.30-20
Söndag 25/8 Selma och Livia Selma och Livia


