Instruks for hyttevakt på Høiås
Åpningstider:
Søndag kl. 10.00 - kl. 15.00
Torsdag kl. 18.00 - kl. 20.30
Vaktlista er en bindende avtale med hver enkelt. Er dere forhindret fra å stille opp på den
oppsatte dato, må dere selv skaffe vikar eller bytte med andre.
NB! Gi beskjed til den som står først på lista hvis dere bytter.
Hygienetiltak:
• Før matlaging/ servering kan starte, skal bord, kjøkkenbenker og salgsdisk vaskes med
såpe. Påfør desinfeksjonsmiddel (1% Klorin el. 2% Suma Bac) og la dette virke i 5
min. Skyll/tørk av rester av desinfeksjonsmiddel med en ren, våt klut. Benker og bord
er nå rengjort og matlaging kan starte.
• Sett på oppvaskmaskin, se instruks på maskinen.
For å ivareta kravet til tilfredsstillende hygiene, gjelder følgende:
• Personer som har hatt magesyke i løpet av de siste 48 timene skal ikke oppholde
seg på kjøkkenet. Du bør heller ikke lage mat når du har halsinfeksjon eller betente
sår på hendene.
• Kjøkkenpersonalet skal benytte avlåst toalett i annekset.
• God håndhygiene er viktig! Vask hender før matlaging, etter pauser og mellom
ulike arbeidsoppgaver samt når du har vært på toalettet. Benytt berøringsfri
armatur!

Betalingsterminal:
Betalingsterminalen (terminal + nettbrett) ligger under disken. Bruksanvisning finner dere
inne i mappa til nettbrettet. Pass på å lade litt underveis. Husk å slå av både terminal og
nettbrett etter vakt (selv om de går i «sleep» (blir svarte) må de slås helt av for at det skal
være strøm igjen til neste vakt).

Er det skiføre har hyttevakta også ansvaret for åpen hytte lørdag (Kl. 10.00-15.00).
Skal vi ha åpent 2. juledag + skjærtorsdag og/eller 2. påskedag, må noen være villige til å påta
seg disse vaktene. Er det noen som kan stille opp en eller flere dager, ta kontakt med
hyttestyret. Hvis ingen melder seg, vil hytta være stengt disse dagene.

Feil og mangler rapporteres til:
Teknisk/ systemfeil
:
Mangel på mat/drikke/forbruksvarer :

Bjørn Brække.
Ane Sofie Næss Bjørgul

(954 74 343)
(453 73 898)

FØR VAKT TORSDAG:
• Førstemann på lista ringer sitt vaktlag, så alle er klare for vakt.
• Førstemann på lista henter nøklene hos Køhn Libris, Storgt 24.

UNDER VAKT TORSDAG:
• Fyr opp herrebadstua. (Damebadstua slår seg på automatisk hver torsdag)
• Tenn i peiser, ovn og sett lys på bordene. NB! Pynt opp disken og gjør det hyggelig
for kundene.
• Lås opp både kjøkkendør og hoveddør (rømningsvei).
• Lag vaffelrøre av vaffelmix. Poser finnes i skapet ved kaffetrakteren eller i
kjølerommet.
• Servering av gratis kveldsmat til UFO-ungene kl 19.00 (voksne og junior kan handle
kveldsmat for kr. 20,-). En i fra UFOstyret vil kjøpe inn brød, drikke og pålegg. I
tillegg til dette vil dere på Høiås finne brun ost, gul ost, bringebærsyltetøy,
jordbærsyltetøy og smør. Dersom dere går tom for brød; se i fryseren i boden.
• Sett på visning av bilder i ramma på disken.
• Sett på oppvaskmaskinen slik at den blir varm.

ETTER VAKT TORSDAG:
• Vask av bordene.. Rydd benker og disk. (Hytta kan være utleid i helgen.)
• Sett opp alle stolene og støvsug gulvene nøye. Støvsuger står i skapet under trappa.
Støvsugerposer ligger inne på kaldtlageret, over fryseren.
• Lukk peisdører – ta ut stikk-kontakter (kaffetrakter, koppvarmer….).
• Skru av kjøkkenvifte og oppvaskmaskin.
• Ta med kluter og håndklær hjem og vask dem. Ta med tilbake på søndag.
• Sett lysene til ladning!
• NB! Romtermostat i klubbrom, store og lille peisestue skal stå på 12 °C når hytta
forlates.
• Vask kaffekolbene i maskinen, vask vaffeljern, tørk av kaffekanner og lignende.
• Tøm søplebøtter og bær søpla bort i konteineren. Nye sekker settes på plass.
• Husk: sjekk at alle dører er låst – garderober – bodene – doene- annekset. Sjekk
spesielt vinduer i garderober.
• Er det slutt på noe av mat, drikke, dopapir el.l.:
Ta kontakt med Ane Sofie Næss Bjørgul, moblitlf. 453 73 898

FØR VAKT SØNDAG:
• Vaktlaget skal ha med ca. 15 liter vaffelrøre til sammen eller tilsvarende i andre
bakevarer (kanelboller, langpannekake eller lignende).
• Det skal IKKE lenger hentes bakevarer hos Børkes bakeri!

UNDER VAKT SØNDAG:
• 1. søndag i måneden: Rens kaffetrakteren og oppvaskmaskinen.
• 2. søndag i måneden: Vask kjøleskap og mikrobølgeovn.
• Hytta skal være klar til servering fra åpningstidens begynnelse. (Peis, flagg, kaffe,
vafler, sjokolade mm.)
• Ta opp en pose med nedfryste bakervarer fra fryseren i boden med en gang dere
kommer. Legg rundstykkene utover på et fat for tining. De deles så i to og smøres
med gul og brun ost. Blir det tomt så selges vafler.
• Fyr i begge peisene og eventuelt ovnen i klubbrommet.
• Heis flagget. Ved uvær eller sterk vind skal vimpel brukes.
• Legg på brikker og sett lys på bordene. NB! Pynt opp disken og gjør det hyggelig for
kundene.
• Sett på visning av bilder i ramma på disken.
• Sett på oppvaskmaskinen slik at den blir varm.
• Rett etter at alt ovenfor er ordnet, er det ofte en litt stille periode. Da kan det være lurt
at noen vasker dame- og herregarderobene/badstuene. (det skal være gjort i løpet
av søndagen)
• Vi selger vafler til vi stenger! Går dere tom for egen røre: lag av vaffelmix.
Er det slutt på noe av mat, drikke, dopapir el.l.:
Ta kontakt med Ane Sofie Næss Bjørgul, moblitlf. 453 73 898

ETTER VAKT SØNDAG:
• Vask av bordene. Rydd benker og disk.
• Støvsug gulvene. Støvsuger står i skapet under trappa.
• Lukk peisdører – ta ut stikk-kontakter (kaffetrakter, koppvarmer….)
• Skru av kjøkkenvifte og oppvaskmaskin.
• Heng våte kluter og håndklær opp til tørk.
• Vask kaffekolbene i maskinen, vask vaffeljern, tørk av kaffekanner og lignende.
• Sett lysene til ladning!
• NB! Romtermostat i klubbrom, store og lille peisestue skal stå på 12 °C når hytta
forlates.
• Tøm søplebøtter og bær søpla bort i konteineren. Nye sekker settes på plass.
• Ta ned flagget.
• Dame- og herrebadstua og garderobene skal være vasket.
• Husk: sjekk at alle dører er låst garderobene– bodene – doene- annekset.
• Tell opp kassa og sett pengene inn på kontonummer 1030.09.08166
• Gi beskjed til økonomiansvarlig om beløp og dato på e-post: okonomi@haldensk.no
•

Levér nøkler tilbake til Køhn Libris.

Tusen takk for innsatsen!

