
Café Kronäng 

 

Allmänt om Café Kronäng 

• Du som bemannar caféet ta med gärna något hembakat eller frallor till försäljning i caféet.  

    Överblivet hembakat fryses in eller tas med hem.  

   Det behöver inte vara de som bemannar utan kan vara andra föräldrar i laget som bistår med bakat. 

• Be någon tränare att hjälpa er att låsa upp in till caféet. (Nyckel C) 

• Saknas något så sälj av det som finns i caféet. Anteckna det som saknas. 

• Glassboxen är försedd med lås och är bara öppen när caféet är öppet. Nyckeln förvaras i kassaskrinet. 

• Om ni vill köpa något till ert lag, så är det inga problem, betalning måste ske direkt (kontant eller swish), vi 

har ingen möjlighet att ha koll på skulder hos enskilda lag och personer, vänligen respektera detta. 

• Alla intäkter för försäljning i caféet går till Kronängs IF, inte till enskilda lagkassor.  

• Caféet tar emot Swish-betalning, numret står på prislistorna. Be kunden visa kvittot man erhåller när man 

gjort en Swish-betalning. 

 

När du bemannar caféet: 

• Lås upp dörrar, huvudentré och dörr ut mot planerna, dra upp jalusin. 

• Tänd lamporna i caféet samt över borden (sittplatserna). 

• Ställ ut trottoarprataren. 

• Ta fram kassaskrinet som står i skåpet ovanför fläkten, det ska alltid finnas 300 kr i växel. Det är det stora 

beige kassaskrinet, det lilla bruna är till inträde och får inte användas i caféet. 

• Ta upp en påse med korv (en påse korv & en påse med korvbröd från frysen (börja med 5 korvar).  

• Tänk på att göra ordning lite åt gången så det inte blir svinn!  

• Sätt på en kanna kaffe enl. instruktioner på kaffebryggaren. Brygg mer efter behov. 

• Duka upp det som ska säljas, hembakat, läsk, mer, kexchoklad, chokladbitar, hembakat.  

     Allt finns i skåpen i caféet. 

• Efter stängning:  

• Diska upp, torka rent köksbänkar och bord i lokalen.  

• Räkna ihop kassan, i kassaskrinet ska finnas kvar 300 kr i växelkassa, övriga pengar 

läggs i ett kuvert.  

• Skriv försäljningsbeloppet i kontanter och datum på kuvertet. 

• Ta in trottoarprataren . 

• Lås glassboxen och lägg nyckeln till glassboxen i kassaskrinet 

• Släck lampor och se till att frys- o kylskåp är ordentligt stängda, stäng av kaffebryggare och 

plattor 

• Dra ner jalusin och dra igen skjutdörren till caféet, be en tränare att låsa dörren. 

• Lås dörr ut mot planerna. 

/Cafégrupp  


