
Innan du öppnar
✔ Slå på huvudströmmen. Stäng av brandlarmet 
och sätt på forcerad ventilationen.

✔ Starta datorn. Logga in på PC-kassan. Räkna 
pengarna och godkänn.

✔ Koka kaffe och vatten till te. Fyll på socker, 
skedar och häll upp ny mjölk.

✔ Ta fram kakorna ur kyl och frys och ställ fram 
på disken.

✔ Fyll på läsk, kakor, godis och annat som ska 
säljas.

✔ Om det är någon som är uppskriven som inte 
kommit, ring och kolla vafan det är frågan om.

✔ Ställ i ordning bord och stolar. Ställ ut ljus på 
borden.

Strax innan öppning
✔ Se till att det är fint på bänkarna, att faten är 
fyllda och att det är rent och fint. 

✔ Tänd all belysning i lokalen. Dimma taket. 
Tänd ljusen på borden.

✔ Sätt på någon schyst dänga i 
högtalaranläggningen.

✔ Lås upp ytterdörren. (Nyckeln finns i skåpet 
under diskbänken.)

✔ Ställ ut öppet-skylten som finns på Nyfikets 
kontor.

Under öppethållande
✔ Håll rent på disken framför kassan. Torka 
direkt om någon spiller exempelvis kaffe.

✔ Se till att det är påfyllt med bakverk, mackor 
och så vidare. När du fyller på, byt till nytt fat.

✔ Fyll regelbundet på läsk och dricka. Se till att 
det finns kaffe och tevatten.

✔ Se till att det inte ligger jackor, disk och annat 
stök på disken bakom kassan.

✔ Plocka disk och torka av borden. Diska och 
ställ ut grejer på sina platser i igen.

✔ Sist men inte minst. Se till att hålla rent och 
städat under hela öppethållandet.

DAGSRUTINER NYFIKET
Kan påbörjas innan stängning
✔ Plocka bort all disk och torka av alla bord. 

✔ Torka av alla bänkar och gör rent vid kassan.

✔ Städa köket. Torka av och desinficera alla 
bänkar med Ytdesinfektion Plus. Skura golvet.

✔ Plasta och ställ in bakverken i kylen.

✔ Diska all disk, ställ tillbaka. Städa disk-
rummet.

Vid stängning
✔ Ta in öppet-skylten.

✔ Lås alla dörrar. Kolla att fönster är stängda 
och haspade.

✔ Ställ i ordning bord och stolar. Är det mycket 
smutsigt så ställ stolar på borden.

✔ Släck belysning.

✔ Slå ut och räkna kassan inne på kontoret. 
(Instruktioner finns i kassapärmen på Nyfikets kontor.)

✔ Aktivera brandlarmet.

✔ Slå av huvudströmmen.

✔ Gå ut bakvägen och sätt på larmet.

Huvudströmbrytaren sitter vid dricka-
förrådet. Följ instruktioner på plats.

Brandlarmet sitter på väggen vid 
torrförrådet. Följ instruktioner på plats.

Forcerad ventilationsknappen sitter 
på väggen mellan bakmaskinen och 
diskrummet.

PC-kassan - Instruktioner finns på 
skrivbordet i datorn.
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