
Information om kioskverksamheten på Heden 
 
Om det endast är 7mannamatcher så öppna gärna den lilla vita 
kiosken vid 7mannaplanerna istället. Det mesta ska finnas där, 
ta med kassalåda, mjölk och vattendunk (och ställ tillbaka). 
Nyckel finns i knippan enligt nedan. 
 

Nycklar 
Alla nycklar till låsta dörrar/skåp finns i nyckelknippan till höger om dörren! 
 
Korv och bröd Koka upp vatten på spisen, använd den infällda korvlådan till 
varmhållning. Lägg i 5-10 korv till en början, och fyll på efter behov. Vid A-lagsmatch 
se till att det finns c:a  50st vid paus! Korv och bröd finns i kylen eller i frysfacken och 
mer korv och bröd finns i frysboxen som numera står i torkrummet i tvättstugan – 
nyckel till tvättstugan finns i knippan vid dörren.  
 Det går inte år mycket korv alls efter pausen i A-lagsmatchen. Att slänga eller 
dela ut gratis korv medför bara kostnader utan intäkter! 
 
Dricka i kylen, mer i drickarummet i förrådet mot gatan vid omklädningsrum 1. 
 
Kaffe bryggs i Coffe Queen. Kaffe finns i skåpet snett ovanför kokaren tillsammans 
med melittapåsar. Mer kaffe i skåpet ovanför spisen. 
Mjölk finns för det mesta i kylen, tacksam om ni går till City och köper om det tar slut.  
Ta pengar och lägg kvittot i kassalådan.  
 
Bullar behövs bara till A-lagsmatch. De flesta andra tillfällen är åtgången så liten 
att de torkar i kylen och vi får slänga dem! Bullar finns i frysen. 
 
Godis Choklad och godis finns i kylen eller skåpet under bänken. 
 
Glassboxen står i samlingssalen. Vi har bara vissa sorter. 
 
Kassa Kassalåda och även väska med dagens kassa (ligger lite växel extra i den) 
finns i högra skåpet under bänken. I kassalådan skall det alltid finnas 1000 kr i växel, 
räkna sedan dagens intäkt och skriv upp på blanketten i denna pärm. 
 
Nyckel Lämnas vidare inom laget och skall inte lämnas till kansliet annat än vid byte, 
ofta på måndagar. 
 
Telefon finns utanför dörren till klubbrummet, i korridoren mot källaren. 
 
Begagnade skor. Vi säljer begagnade skor, står på hyllor vid entrén. Där står bara 
en sko i paret, den andra finns i träskåp nr två i korridoren märkt begagnade skor. Du 
tar fram den andra skon i paret och tar betalt c:a 75kr (mellan 50 och 100 kr) 
beroende på skons skick. Lägg pengarna i kassalådan märkt begagnade skor i 
skåpet under bänken.  
 
 
Lycka till! 
Fristad GoIF Barbro 
 
 
PS. Skulle ni mot förmodan komma hit en helg och det är tomt, kolla på TVn innanför 
dörren där matcherna står. En match kanske har flyttats och jag har glömt att 
meddela er i kiosken – lätt hänt även om jag försöker komma ihåg….. 


