
Kiosk- och städrutiner 2021/2022 
 

Att stå i kiosken innebär även ett städuppdrag. När alla matcher är slut för dagen så 
tömmer man alla soptunnor inne i hallen (kan behöva tömmas innan också) samt 
städa omklädningsrummen, toaletterna samt entren. Man bör vara två personer i 
kiosken. 
Kiosken bemannas minst 30 minuter före matchstart.  
Vid dam- och herrmatcher gäller 60 minuter före matchstart. 
 

KIOSKEN 
 

Kiosknyckel:  

Nyckeln till kiosken finns i nyckelskåpet utanför kansliet (Kod: XXXX, ledarna har 
koden) och i brevlådan utanför kansliet ligger övriga nycklar som går till:  

- En nyckel till städet 
- En nyckel till sekretariatskåpet i GBJ  
- Tagg – för att öppna in till Kungsmads idrottshall och omklädningsrum 
- I städet hänger nyckel som går till container där vi slänger våra sopsäckar.  

 

 
Vägen till containern. Den första containern  Nyckel till Containern 
På vänster sida fungerar för oss! 

 
 

Betalning i kiosken  
I GBJ sker all betalning med swish  
 

Inköp  

Inköp till kiosken görs av kansliet, men om något tar slut och det är akut så får ni 
gärna handla och sedan lämnar ni kvittot för utlägg till kansliet, så görs en utbetalning 
till er. När man stänger kiosken på söndagen får man gärna skicka ett mail till 
kansli@vaxjohf.se om något är slut så köper vi in detta till kommande helg. 

mailto:kansli@vaxjohf.se


Bord  
Det avlånga bordet som står innanför dörren till kiosken ställer ni till höger om 
kiosken och lägger på en svart duk.  
 

Panttunnor  

Ställ ut ”panttunnorna” i entréhallen, glöm inte att ta in dessa efter dagen/helgen.  
 

Domare  
Vi bjuder domarna på fika – t ex kaffe, läsk, vatten samt smörgås, korv, kaka eller 
choklad.  
 

Dam- och herrmatcher  
Vid A-lagsmatch bjuder vi sekretariatet, speaker och musik på fika.  

 

STÄD 
 
Toaletter  

• Fyll på med toalettpapper på toaletterna i entren samt i omklädningsrummen 

• Fyll på med handtorkpapper på toaletterna i entren samt omklädningsrummen 

• Se till att toaletterna ser fräscha ut, torka av handfat och toalett vid behov 
 
Papper att fylla på med finns i städ/tvättrummet eller i förrådet direkt till vänster inne i 
handbollshallen. 
 

Entréhallen  
Städas av fortlöpande så att det ser trevligt ut att komma hit. Torka av borden under 
dagen och plocka undan skräp.  
 

Handbollshallen (GBJ) 
• Töm soppåsarna som sitter på väggarna på läktaren  

• Töm soptunnorna som står vid dörrarna  

• Töm soppåsarna som finns på de två vita vagnarna vid sekretariatet 
 
Kolla av dessa under dagen och byt vid behov, men de ska tömmas när alla matcher 
är klara för dagen. 
 

Omklädningsrummen 
• Städa toaletterna 

• Töm papperskorgar 

• Snygga till så det ser trevligt ut 
 

 
 
 
 
 



EFTER MATCHERNA 
 
Plocka undan och ställ tillbaka i hyllorna, frys in det som kan frysas in t ex korv.  
 

Diska  
Diska allt som behöver diskas så det ser trevligt ut för nästa kioskgäng som kommer. 
Diska även karotten vi har korven i samt kaffetermosarna.  
 

STÄNG AV KAFFEBRYGGAREN!!! 
 

Övrigt  
• Ställ tillbaka panttunnorna i kiosken.  
• Sopa och torka av golvet i kiosken samt entréhallen.  
• Töm soporna och släng dem i Kungsmads miljöstation.  
• Kartonger och korvburkar lämnas vid återvinningen vid Barks.  
• Lås dörren bakom där sekretariatet sitter (allt ska vara inplockat, se bild på 

dörren) 
• Lås dörrarna in till handbollshallen 

• Stäng dörrarna in till Kungsmadskolan 

• Släck lyset i entréhallen 
• Lägg upp nycklarna i respektive låda vid kansliet på övervåningen 

 


