
Städrutiner vid kioskuppdrag! 
 

När man står i kiosken måste du tänka på följande: 
 

Toaletter 
Se till att det finns toapapper och handtorkpapper på de 3 toaletterna som 
finns i entrén samt de toaletter som finns i omklädningsrummen. Torka även av 
handfat och toalett. Papper finns antingen i städförrådet eller i förrådet i 
hallen. Detta måste absolut göras av de som är sist på matchdagen. 
 

Entré och GBJ 
Städas av fortlöpande så att det ser trevligt ut att komma hit. Torka av borden 
under dagen och plocka undan skräp.  
Töm soppåsarna i entrén och inne i matchhallen. Tänk på att det finns soppåsar 
på läktarna som ska tömmas. Detta kan behöva göras vid flera tillfällen under 
helgen. Detta måste absolut göras av de som är sist på matchdagen. 
Om det är grusigt inne i GBJ vid läktaren och entrén så sopar du av golvet. 
 

Efter sista Matchen 

Plocka undan och ställ tillbaka i hyllorna, frys in det som kan frysas in. 
Kontrollera vad som kan vara kvar till kommande matcher. Ketchup och senap 
ska ställas in i kylen. Korven ska inte frysas in i sitt spad, ställ inte in korvburken 
med korv i kylen.  
 

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

Övrigt 
Ställ tillbaka panttunnorna i kiosken. Sopa och torka av golvet i kiosken samt 
entréhallen. Töm soporna och släng dem i Kungsmads miljöstation. 
Miljöstationen ligger vid bygg till vänster efter gångbananupp mot 
Kungsmadskolan. Kartonger och korvburkar lämnas vid återvinningen vid Barks. 
Glöm inte att diska ur kaffetermosarna!  
 
När allt är klart såsläcker ni och låser kiosken. Kolla även så dörrarna in till 
Kungsmad och GBJ är stängda och låsta. Ni ser till att stolarna som spelarna 
suttit på ställs upp vid sekretariatsförrådet samt låser sekretariatsförrådet.  


