
Kioskpersonal  
 
Välkomna till Fortuna Kiosken.  
Läs igenom detta. Läs även igenom pärmen, där det finns mer information.  
 
Försäljningsdag 
öppning 

• Hämta 15 st frallor på Hemköp, på lördagen, även på söndagen vid behov (ej färdigbredda) 
Fortunas kioskkonto. 

• Öppna östra grinden. 
• Kiosken skall öppnas kl. 09:30 på helgerna. 
• Kaffe och smörgåsar skall serveras från kl. 09.30 på helgerna. 
• Kokt korv & Toast skall serveras från kl.10:00 på helgerna. 
• Hamburgare skall serveras från kl.11:30 tom sista matchens slut under helgerna. (gasolgrill) 
• Exponera godis, kakor. Tänk på att fylla på efterhand.  
• Ta fram trottoarpratare (prislista/sortiment). Finns i förrådsdelen. 
• Ta fram gasolgrill, grillbord & grillutrustning. Finns i förrådsdelen. 
• Ställ upp rött entrétält till seniormatcherna. Finns i förrådsdelen. 
• Öppna försäljningsluckan. Svart hänglås används vid låsning, mindre lås för att hålla luckan 

öppen.  
• Häng upp kioskvimplarna på containern.  
• Ställ ut Fortuna vepor vid grinden.  
• Sätt på musik. 
• Kolla så att Izettle & läsplatta är aktiva samt Wifi.  

 
 
 

 
Stängning 

• Stäng av korvvärmare, vattnet i korvvärmeriet byts ut varje dag, töm med slang som finns på 
korvvärmaren, använd blå fortunahink. Torka ur värmaren. 

• Innerkantinen städas efter användning med vatten & diskmedel. 
• Packa in alla kylvaror, kakor osv.  
• Fyll på läsk, vatten och godis som gått åt.  
• Släng grönsaker som inte håller sig till nästa dag. Se om det är matchdagen efter er dag. 

Ingen match, kasta grönsaker.  
• Städa bänkytor, maskiner/verktyg samt sopa golvet. 
• Ta in trottoarpratare (prislista/sortiment). Ställ tillbaka i förrådsdelen. 
• Ta in gasolgrill, grillbord & grillutrustning. Ställ tillbaka i förrådsdelen. 
• Ta in rött entrétält. Ställ tillbaka i förrådsdelen. 
• Stäng försäljningsluckan. Svart hänglås används vid låsning. 
• Ta ner kioskvimplarna på containern.  
• Ta in Fortuna vepor vid grinden.  
• Låt Wifi och Izettle ligga kvar på hyllan & läsplattan, se till att det är inkopplat så att det 

laddar. 
•  Alla nycklar ska hängas kvar, vattenlås-, hänglås-idrottshalls- och förrådsnyckeln. Endast kiosk 

och grindnyckel ska ”vandra” vidare.  
 
 
 
 
 
 
 



Interna regler 
• Tvätta händerna OFTA. Vilket minst betyder: före arbetets början, efter toalettbesök, efter 

rast/paus, vid byte av arbetsmoment, vid byte av produkter, vid byte av handskar samt därutöver 
vid behov. 

• Använd inte färgat eller ofärgat nagellack. 
• All rökning och snusning sker utomhus. 
• Städa alltid efter arbetspassets slut eller innevarade kväll.  

Rengöring av utrustning, bänkar mm samt städning får aldrig skjutas upp till morgondagen. 
• Långt hår som kan hållas samlat sätts upp i tofs, annars krävs hårnät/keps. 
 


