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ATT ANSVARA FÖR EN KAFÉHELG 
Arbetsinsats 
Förutom att planera kaféhelgen, affischera , baka och ordna inköpen behövs glada och 
trevliga människor som personal under kaféets öppettider samt för iordningsställande och 
sist men inte minst städning.  
4-6 personer som tjänstgör 2-4 timmar i taget brukar behövas för att klara en bra 
arbetsfördelning på kaffe- och tekokning, avdukning och allmän tillsyn, diskning, påfyllning 
av bröd samt att sköta kassan.  
Räkna med att arbetet kräver minst en timme före och en timme efter öppettiderna. 

 

Köksutrustning och förråd   

Utrustning    
Köket är utrustat med mikrovågsugn, kaffeautomater (en helt ny sådan med permanent 
vattenanslutning; läs noga instruktionen) och diskmaskin.  
Elvisp och bunkar finns tillgängliga i skåp och lådor vid kaffeautomaten.  
Allt porslin och andra inventarier i yttre köket får användas. Vaser förvaras i skåpet till höger 
i serveringsgången. 
Det inre köket är avstängt.  
Vi disponerar det Electrolux-kylskåp som står i serveringsrummet.  
Städutrustning finns i städskrubb vid larmdosan (se ny instruktion).  
Förvara inga värdesaker i kökskorridoren, då köksdörren ska vara upplåst som nödutgång. 
Stölder har förekommit. 
 
 

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER 

Affischering 
Lördagens kaféansvariga tar hand om uppsättning av affischer enligt bifogade 
affischeringsschema måndag kväll efter föregående helg. Rosa papper för kopiering finns att 
hämta i vår låda på biblioteket, Ekerö centrum. Original för uppdragning skickas via mejl av 
Gudrun Pettersson. 

Nycklar 
Kaféansvarig förening/skolklass hämtar och lämnar nycklar hos nyckelansvarige  
Bengt Tillander, 0705403052. Alltså ej på slottet. 

Blommor 
Under tulpansäsongen hämtar lördagens kaféansvarige under tulpansäsong blommor hos 
Alverbäcks fredag eftermiddag eller lördag förmiddag.  
Meddela Alverbäcks på tel 08-564 108 50 under fredagen att ni kommer och hämtar 
blommor och att det är för Intresseföreningens räkning, som då får fakturan. Kolla gärna 
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blommorna i slottet innan ni beställer. Om de som finns där är fräscha kan det vara onödigt 
att byta ut dem. Blommorna ska sedan stå kvar under veckan. 

Inköp 
Servetter, kaffe, te, saft, grädde, socker, mjölk, citronskivor. Vaniljpulver (kallrörd) och mjölk 
samt vispgrädde. Förbrukningsartiklar som kaffefilter, plasthandskar och plasttossor finns på 
slottet.  

Bakning  
Ekebyhovs slott har fått ett gott rykte för fin miljö, omsorgsfull servering och GOTT 
HEMBAKAT BRÖD. (gäller även det mindre utbudet under coronarestriktionerna) 
Antalet besökande är ojämnt och beror på såväl väder och vind som på lockande 
programinslag. Räkna med ca 75-100 kafégäster på lördagar och 150-200 kafégäster på 
söndagar. Ha dock beredskap för att kunna fylla på "varor" inför söndagen om det behövs . 
Allergi: Undvik bakverk med nötter. Om mandel ingår, skriv en lapp. 

Inköp 
En inköpslista som kan ge vägledning finns på hemsidan. 
 

GENOMFÖRANDE  

Lokalerna  
Öppna och tänd belysning när det behövs i samtliga rum, även övervåningen, så att 
besökande kan känna sig välkomna överallt i slottet.  

Skyltning   
Skyltstället/gatuprataren som ska ställas ut framför entrén finns i entréhallen eller i 
korridoren vid köksingången. Gör en snygg presentation av helgens program med hjälp av 
affischen.  

Dukar  
Vi använder avtorkningsbara tabletter till småborden. Inga dukar på stora bordet. 

Servering   
Kaffe och te serveras i glaspumpor, vilka hålls varma med hjälp av värmehäll.  
Om olyckan är framme och porslin eller går sönder, anteckna på en lapp i köket till husmor 
samt skriv i Intresseföreningens dagbok.  

Kassa/Priser 
Använd gärna Swish och förse er med växelkassa. Kassaskrin finns i intresseföreningens 
förråd. Sätt upp prislistan väl synligt för gästerna.  

Statistik 
För statistik över antal gäster i kaféet. Statistiken utgör bl.a. underlag för kommunens 
satsning på slottet.  
 

 


