TIL SØNDAGSVAKTENE PÅ MIF-HYTTA!

2011/12
11.09.2009

Åpningstid: kl. 10.00 -15.00. Frammøte kl. 10.00
Det er normalt satt opp én familie på vaktlista, - man BØR være 3 eller 4 når dere vet at det kan bli
stor trafikk!
Henting:

Flagget:
Varer for salg:

I benkene finnes:
TV:
Tekniske hjelpemidler:
Brannslukkingsapparat:
Oppvaskmaskin:
Kaffetrakter:
Panelovner/varme:
Servering:
Vasking:
Avfall:
Oppgjør:
Mankoliste:

Diverse:

Retur:

Vaffelrøre hentes hos Høibakks`s Konditori seinest kl. 13.00 på lørdag.
Resterende varer, nøkler og kasse med vekslepenger hentes på Kiwi. Det
ligger handlelapp i pengeskrinet i kassa.
Ligger på lagerrommet ved kjøkkenet og skal heises hver søndag MIF-hytta
er åpen!
Kaffe, kakao (med eller uten krem), brus, saft, vafler, syltetøy og div.
sjokolade. På lagerrommet ved kjøkkenet finnes brus, kuli, mer syltetøy,
toalettpapir, plaskopper og asjetter, og tørkeruller. I skapet på veggen
finnes sjokolade, sukker, kakao, kaffe.
Kaffefilter, engangsbeger for saft og vaffeljern.
Dekoderkort ligger i kassa med vekslepenger, og må legges tilbake her etter
endt vakt!
Vennligst følg instruksene nøye.
Finnes på kjøkkenet, i stuekroken, og gangen til herregarderoben
Instruksen er på innsiden av skapdøra til oppvaskbenken
Bruk ca 11 skjeer kaffe. Trakteren står nå mot lagerrommet.
Justér termostaten ned til 15 grader ved avreise! Termostaten er på veggen
ved siden av døra fra stua inn til herregarderoben.
Som servise skal det brukes porselen og glass.
Ved stengetid skal hele hytta, også toaletter, garderobe og dusjrom, vaskes.
Avfall legges i dertil egnede kildesorteringsdunker som står på utsiden av
kjøkkenveggen ved hytta.
Salgssummen medkvittering av 2 personer og oppgjørslapp legges i lukket
konvolutt i kassa.
Dersom det er tomt, eller lite igjen av noen vareslag, må dette noteres på
skjema som ligger i kassa og returneres sammen med denne. Det skal også
noteres hvor mye det er brukt av melk, fløte og vaffelrøre.
Vaffelrøra skal vannes ut. Dersom det går tomt for røre er det pulver på
lagerrommet som kan blandes med vann. Gjelder også kakao. Det står også
en sparegris på bakrommet som skal settes frem. Vi håper å få inn litt
parkeringspenger på den.
Vaffelrøre, melk og fløte som er igjen kan stå i kjølehjørnet. Håndklær og
kluter leveres sammen med nøkler, kasse med vekslepenger og oppgjør til
innkjøpsansvarlig.

Har du noen spørsmål vedr. din vakt på hytta kan du ringe styreleder Olaf Haug 92 62 65 07.
GOD VAKT!

