
Anvisning:

Din serveringshelg

Torsdagen före din serveringshelg kommer du till Alby kl 17:45. Där träffar
du din kontakt från Albygruppen och får nyckel till loftet.

Avsätt gärna en timme på torsdagen i samband med träningen för att 
bekanta dig med lokaler och rutiner. Är du osäker passa på att fråga din 
kontaktperson.

Serveringens öppettider är lördag och söndag mellan kl 10.00-16.00.

På lördagen 9.15 hämtar du färskvaror från Syrrans Lanthandel, 
Öringevägen 2. Gå in i butiken och presentera dig. Leverensen består av 5-
10 backar matvaror. Spara kvittot och lägg i kassaskrinet.

Räkna med att städningen efter stängning tar ca en timme.

Innan helgen är det bra om du kommer överens med dina kollegor om 
arbetsfördelningen.

Lista över anvisningar som du behöver bekanta dig med:

• Öppna och Stäng Alby

• Öppna och Stänga serveringen

• Städa

• Torsdagsserveringen

Några extra noteringar ...

Om du under dagen har frågor eller känner dig osäker om hur något 
fungerar finns det alltid en rutinerad medlem som kan hjälpa dig. Vem det 
är och hur du tar kontakt ser du i Kontaktlistan.

Anvisningar, information och kontrollprogram hittar du under 
https://soders.org/albyfriluftsgard/albygruppen
och i klubbens pärm i Albygårdens kök, bänk 1.

Klubbtack!

När du kommer hem efter dagens slut häll upp en kopp te, lägg fötterna 
högt och ta det lungt - det är du värd, för idag har du gjort en insats för 
klubben!
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Anvisning:

Öppna och stäng Alby

Alby har larm kopplat till rörelsesensorer. Det är viktigt att du larmar av 
och på i rätt ordning. Är du osäker - följ punkterna nedan i ordning så blir 
det rätt.

Kolla gärna i våra informationshandlingar om du t.ex är osäker på var allt 
finns och hur nycklarna ser ut.

Öppna upp

• Öppna Loftet och hämta Alby-påsen i kassaskåpet, i påsen finns nycklar 
och kassaskrin.

• Lås först upp övre låset till huvudentrén.
Nu har du larmat av matsal och hall.

• Lås upp övre låset till köksentrén.
Nu har du larmat av kök och serveringsrum.

• Öppna bommen mellan serveringsrum och matsal om du ska öppna 
serveringen.

• Öppna huvudentrén inifrån när serveringen börjar.

• Öppna och tänd Naturrummet.

• Öppna och tänd bastu- och duschutrymmen.

Stänga ner

• Lås och släck bastu- och duschutrymmen

• Lås och släck Naturrummet.

• Se till att fönster är stängda i kök, serveringsrum och matsalar.

• Lås inte in någon! Ibland kan andra föreningar vara i lokalerna på 
övervåningen, det är ok, du låser då bara kök och serveringsdel.

• Släck alla lampor.

• Stäng och sätt fast bommen mellan serveringsrum och matsal.

• Stäng och lås övre låset till köksentrén.

• Stäng och lås övre låset till huvudentrén.

• Lägg till baka Alby-påsen med nyckelknippa och kassaskrin i 
kassaskåpet.

• Lås loftet och lämna tillbaka nyckeln till din kontaktperson i 
Albygruppen.
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Anvisning:

Öppna Serveringen

• Ta ner Alby-lådan från loftet. I lådan hittar du anivisningar, 
kontrollprogram och signeringsblanketter.

• Signera och kontrollera enligt signeringsblanketten
Tjänstgöring och temperatursignering.

• Klä om till serveringens tröja och förkläde. Kläder hittar du i 
drickaförrådet och i hörnskåpet över bänk 19.

• Klura gärna ut hur diskmaskinen fungerar och sätt igång den före 
öppning. Bruksanvisning finns i Alby-lådan.

Tips: För snabbstämpling av diskmaskinen aktivera dispayen, tryck sen 
länge på startsymbolen.

• Gör iordning varma drycker och korv enligt anvisning för Bänk 6.

• Gör i ordning ställning för ketchup och senap. Ställningen finns i 
drickaförrådet.

• Gör i ordning kalla drycker i drickakylen.
Du hittar drickan i drickaförrådet (är det slut, hämta på loftet).

• Gör iordning serveringsdisken enligt anvisning för Serveringsdisk.

• Sätt upp betalningsstationen.
Allt du behöver finns i Alby-påsen.

• Prissättning framgår av anvisningen Prissättning.

• Starta smörgåstillverkningen.

För hygienkraven Kallskänkhantering i kontrollprogrammet.

För inspiration vid tillverkning se fotografierna på väggen ovanför bänk 
17 samt fotografier i Alby-lådan.

Tips 1: Dela gärna upp er så att det är en av er som har huvudansvaret 
för smörgåsarna, börja med grönsakerna direkt - det kan ta en liten 
stund att komma igång.

Tips 2: Försök att under dagen ha 3-4 smörgåsar av varje sort redo i 
serveringsdisken.
- Det är inte något problem att spara enstaka överblivna smörgåsar till 
dagen efter, se bara till att de är kylda.
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Anvisning:

Stänga serveringen

• Tar matvaror slut och du har möjlighet att handla under helgen ?
Kompletteringshandla på Syrrans (där du hämtade varor på lördagen). 
Klubben har ett konto, ange klubbens namn och visa leg. Spara kvittot 
och lägg i kassaskrinet.

• Rapportera om något tog slut eller något blev över efter helgen.
Rapportera till albygruppen@sent.com

• Behöver något tinas?
Är det lördag: Ta fram och lägg på en bänk eller i kylskåp.
Är det söndag: Låt saker ta slut och ta inte fram mer än vad som kan 
säljas.

• Serveringskläder
Släng skitiga serveringskläder i smutstvätten mellan bänk 15 och kyl 5.

• Varma drycker
Häll ut överblivna varma drycker och gör rent.

• Kalla drycker
Är det lördag: fyll på drickakylen.
Är det söndag: töm drickakylen och ställ tillbaka in i Drickaförrådet och 
städa ur.

• Korv
Släng överbliven korv och gör rent.
Ställ in ställningen för ketchup och senap i drickaförrådet.

• Serveringsdisken
Släck och stäng av värmeplattan.
Är det söndag: Ställ tillbaka allt som står på och i disken. Det ska vara 
tomt när vi lämnar.

• Betalningsstationen
Lämna aldrig kontanter och iPad i serveringen. 
Är det söndag: Räkna ihop 500 SEK i växelkassa och lägg övriga 
kontanter och kvitton i en separat påse i kassaskåpet.

• Smörgåsar / mackor
Överblivna mackor och ingredienser kan sparas till dagen efter, se till att
allt står kylt - oavsett dag.
Är det söndag: spara bara det som klart kan stå sig en vecka, släng 
resten.

• Söders kylskåp
Töm allt som inte håller till nästa helg. Frys in det som går att frysa in. 

• Städa enligt Anvisning för städning.

• Lägg tillbaks Alby-påsen i kassaskåpet och Alby-lådan där du tog den.
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Anvisning:

Städa

Det är inte alltid kul men det är nödvändigt!
Se till att du avsätter nog med med tid efter serveringens stängning. Hur 
lång tid det tar beror på städvana och hur många som hjälper till, räkna 
med att städningen tar en timme.

Av hygienskäl hålls städning isär mellan allmänna ytor och serveringens 
ytor. Städutrustning och städmaterial för matsalar och allmänna toaletter 
hittar du i trappskrubben. Städutrustning och städmaterial för kök och 
servering hittar du köksskrubben. 

De lokaler som ska städas är kök med skrubbar och toalett, serveringsrum, 
matsalar samt hall och de två allmänna toaletterna.

• Plocka disk och skräp.

• Diska och stäng av diskmaskinen efter sista disken.
Instruktion sitter på skåpet över diskmaskinen. Plocka och diska 
kontinuerligt hela dagen så att det inte samlas disk till slutet.

• Torka av matsalens bord och stolar.

• Dammsug/sopa och våttorka alla golv.
Insatsen kan varieras beroende på hur skitigt det är och vad som ska 
hända i lokalen när du lämnar. Det viktiga är att lokalen lämnas i ett 
bra skick för nästa verksamhet.
Är golven väldigt skitiga rekommenderar vi att ställa upp stolarna på 
borden, det kan kännas som ett jobbigt moment att göra i början men du
vinner i total städtid.

• Städa toaletterna, två allmänna vid entrén och en i skrubben bakom 
köket.
Glöm inte att fylla på toapapper och tömma papperskorgarna.

• Stäng av serveringsdisken och torka av glasytorna.

• Stäng av kaffekokare och spisplattor.

• Torka av alla bänkar i kök och serveringsrum.

• Smutstvätt läggs i tvättkorgen i köks-skrubben.

• Soporna slängs i Albys allmänna sophanteringskärl utomhus vid 
cykelstället. Nyckel till sopbehållaren sitter på anslagstavlan.
Glöm inte att knyta ihop påsarna.
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Anvisning:

Uthyrning

Kommunen hyr ibland ut entréplanet i Albygården. Om din serveringsdag 
är samma dag som en uthyrningskväll tillkommer några moment för att 
säkerställa att den som hyr inte av misstag förstör för serveringen.

• Var lite extra noga med din städning.

• Ställ in vattenkokare, pappersställning, ketchupställning, bordsdukar och
ljuslyktor i entréskrubben (eller annat låsbart utrymme).

• Ställ tillbaka lös utrustning för mackmaten såsom gladpakmaskin och 
mandolin i de låsbara skåpen i köket.

• Häng skynket över serveringsdisken.

• Lås köksskrubb och entréskrubb och lägg in nycklarna i skåpet ovanför 
spisen.

• Lås alla låsbara bänk- och väggskåp i kök och serveringsrum.

Om du dagen efter en uthyrning ser att hyresgästen inte riktigt förstod hur 
städningen ska gå till ( kanske hade hen inte tillgång till våra 
anvisningar :) säg gärna till någon på Kontaktlistan.
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Anvisning:

Prissättning

Sortimentet kan variera.

Registrering av försäljning sker i appen Zettle på klubbens iPad som du 
hittar i Alby-påsen.

Finns inte artikeln i Zettle kontakta Albygruppen.

• Varma och kalla drycker
Prissättning enligt Zettle.

• Korv
Prissättning enligt Zettle.

• Smörgåsar / mackor
Prissättning beror på bröd och pålägg, mellan 20-40 kr.
Se gärna bilder med prisexempel som finns i Alby-lådan.

• Bullar / bakverk
Prissättning beror på bröd och pålägg, mellan 20-30 kr.
Se gärna bilder med prisexempel som finns i Alby-lådan.

• Glass
Priser enligt leverentörens prislista på väggen. Priserna är inlagda i 
Zettle.
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Alby Gård Entréplan

1. Bänk med anslagstavla
2.   Frys, tillhör Söders
3. Kyl, tillhör Söders
4.   Frys, tillhör Jobbverket
5. Kyl, tillhör Jobbverket
6.   Bänk med kaffe-

station, plats för
      korv-varmhållning,

te och choklad
7.   Glassfrys
8. Serveringskyl med
      plats för kassa
9. Rack med ren disk
10. Drickakyl
11. Väggskylt med priser
12. Förslag på plats för senap

och ketchupställning
13. Larmtavla
14. Plats för brickvagn
15. Bord
16. Bänk
17. Bänk
18. Spis och ugn
19. Diskbänk
20. Diskmaskin
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Från UddbyCykelparkering

Behållare för sopor

Ingång till Loftet

Ingång till Naturrummet

Huvudentré Alby Gård

Köksentré Alby Gård
Ingång till omklädningsrum och bastu

Lekplats

Orienteringsritning över Alby Gård
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Information:

Lokallista

Är du osäker på var lokalerna är ta hjälp av Orienteringsritningarna.

Vilka lokaler förfogar klubben över?

Loftet

Här hittar du orienteringsrprylar som pinnar, kompasser, kontroller, och 
prispokaler. Här finns också en hel del från serveringen som inte får plats i 
köket.

Du kan hitta läsk, kaffe och andra torrprodukter. Det mesta står på golvet 
och/eller i första hyllan till vänster när man kommer in.

På loftet står också kassaskåpet som innehåller kassapåse med iPad, 
kassaskrin samt nyckelknippa.

Styrelserum  met  

Styrelserummet ligger på övervåningen i gårdshuset direkt till höger när du 
kommer upp från trappan. Här förvaras klubbkläder och det finns en extra 
frysbox som kompletterar den i köket. 

Köket

Köket delas med Jobbverket och kommunen hyr ibland ut matsalarna med 
kök. Klubben äger mycket av köksutrustningen och låter Jobbverket 
använda det mesta för deras serveringsverksamhet. Kylar och frysar delas 
med Jobbverket, uppdelningen framgår av orienteringsritningarna.

Matsalar

Två salar är inredda för sittning med bord och stolar. En tredje matsal finns 
men används inte längre.

Vilka lokaler hanterar klubben på uppdrag av kommunen?

Omklädningsrum och bastu

Klubben använder lokalerna i samband med träning på torsdagar.
Klubben öppnar upp och stänger på torsdagar och alla serveringsdagar.
Öppettider för torsdagar är mellan kl 17.45-21.00.
Öppettider för helgdagar är mellan kl 10.00-15.00.

Naturrummet

Klubben öppnar upp och låser i samband med serveringsdagarna.
Öppettider för helgdagar är mellan kl 10.00-16.00.
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Anvisning:

Nyckellistan

Lösa nycklar

• Nyckel till omklädningsrum och bastu hänger i köksskrubben.

• Nyckel till trappskrubben hänger i köksskrubben.

• Nyckel till sopbehållaren hänger på anslagstavlan.

• Nyckel till vägbommarna ligger i kassaskåpet.

Serveringsgruppens nyckelknippa

• Den lila nyckeln med märkning OFG-42920 går till köksentrédörrens 
båda lås. Det övre låset kopplar ur/in larmet i köket.

• Nyckeln med märkning SLR141 går till gallergrinden.

• Den guldiga nyckeln med märkning ASS 22 går till huvudentrédörrarna 
till serveringen och till det stora rummet på övervåningen. Övre låset i 
huvudentrédörren larmar av/på samt går bara att låsa/låsa upp utifrån. 
OBS! Detta skall alltid låsas upp först eller låsas sist.

• Nyckel med märkning OFG-16724 går till klubblokalen över gården 
(övre plan), även kallad Loftet.

• Den lilla ”runda” nyckeln passar till alla skåp i köket och serveringsrum.

• Den lilla ”kantiga” nyckeln passar till kylskåpen under kyldisken.

• Nyckel 1B går till Naturrummet.

• Svart nyckel märkt OFG-93047 går till styrelserummet.

• Nyckel märkt xxx går till lilla rummet på nedre plan.
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Information:

Var finns var

Är du osäker på var 'var' är ta hjälp av Orienteringsritningarna.

Var finns var?

Bakverk, frysta Frys nr 2 i köket
Bröd/Korvbröd, fryst Frys nr 2 i köket
Delicatobitar Köksskrubb och på Loftet (reserv)
Diskmedel till diskmaskin Behövs extra, finns på Loftet
Gladpack Väggskåpen över bänk nr 16, extra 

finns till vänster på Loftet
Glass Tar det slut, sätt lapp över sorten
Handsprit & tvål Extra finns till vänster på loftet
Kaffe och kaffefilter Bänk nr 6
Kaffefilter I Södersskåpet (bänk 6) eller på 

Loftet
Konservburksöppnare Bänk nr 1
Korv I kylskåpet 3 eller i frys 2
Kvarglömt Bänk nr 1, bänkskåp
Läsk Drickaförrådet och Loftet
Leverapastej Skivas av Marianne och läggs i frys 

nr 2
Mackpålägg Kyl nr 3 i köket
Pappersmuggar inkl. lock I Södersskåpet (bänk 6) eller på 

Loftet
Serveringsanvisningar Bänk nr 1, vägghylla
Serveringskläder Drickaförrådet
Städmaterial Köksskrubb och trappskrubb
Toalettpapper Titta först i trappskrubb därefter i 

städskrubben i herrarnas 
omklädningsrum och i sista hand på 
loftet
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Information:

Kontaktlista

070 555 19 23
073 726 92 72
070 984 52 43
070 494 45 85
070 716 71 46
070 571 57 19

Albygruppen
Anders "Pennan" aka "Listan" Clarhäll 
Anna "GenomSnälla" Chavda 
Cissi "Punkten" Enbäck
Hanna "IngenBil" Mair
Kristina "KanAllt" Norin
Lisa "LiteLat" Dahlstedt

Hangarounds
Marianne "Pastejen" Jernberg 
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1. Utbildning 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att personalen har aktuell och tillräcklig utbildning i livsmedelshygien 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Information om egenkontrollprogrammet  

 

Anvisning: Varje arbetspass (period) startar med en muntlig genomgång av arbetets art 

 

  Åtgärd: Personal ska läsa igenom egenkontrollprogrammet innan varje arbetspass (period). Detta 

bekräftas genom att någon i arbetslaget signerar tjänstgöringslistan som finns på anslagstavlan i köket. 

Se bifogad aktuell tjänstgöringslista. 

 

Kontrollintervall: Med jämna mellanrum, ca 4 gånger per år informeras medlemmarna per email om 

olika delar i livsmedelshantering  

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygruppen 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 

 
 
 

Dokumentversion 

2010-06-22 
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2. Rengöring 

Översiktlig beskrivning  

Städrutin efter ett system där man beskriver hur, var och när 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Städat på samtliga golv- och bänkytor. 

 

Anvisning: Sopning alternativt dammsugning av samtliga golvytor inklusive allmän hall och allmänna 

toaletter 

Våttorkning med svagt rengöringsmedel på ovan nämnda golvytor 

Avtorkning av samtliga bänkytor med diskmedel  

Avtorkning av serveringskyl, glassbox samt drickadörr med fönsterputs 

Avtorkning av samtliga bordsytor med diskmedel 

Rengöring av personaltoalett och allmänna toaletter i hall avseende toalettstol, handfat och golv 

Allmän avtorkning av mikrovågsugn, kaffebryggare, värmeplattor mm 

 

Kontrollintervall: Efter varje arbetsdag 

 

Kontroll: Avtorkning av bänkytor efter uthyrning 

Anvisning: Avtorkning av samtliga bänkytor med diskmedel 

Kontrollintervall: Efter varje uthyrning enligt anslag på anslagstavlan 

 

Anvisning: Noggrann storstädning enligt bifogat schema med vissa justeringar 

Kontrollintervall: En gång varje kvartal 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygruppen 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 

 

Dokumentversion 

2018-10-23 
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3. Underhåll av lokaler, inredning och utrustning 

Översiktlig beskrivning  
Rutin som visar att det finns en plan för underhållet i lokalen, inredning och utrustning  

 

Beskrivning i detalj  

• Lokalerna hyrs av Tyresö Kommun. Felanmälan på det som rör lokalerna samt viss utrustning 

sker per email. 

• Klubben medverkar i Albyrådet där vi kan påverka skötsel och underhåll av friluftsgården. 

• Utrustning som tillhör klubben repareras eller nytt inköps så fort behov uppstår. 

• Klubben har på eget initiativ reparerat och underhållit mycket i köket och åtgärdar så snart 

behov uppstår. 

• Om reparationer och underhåll faller under Tyresö Kommun (hyresvärd) skickas felmeddelande 

till Kultur & Fritid på Tyresö Kommun. 

• Felmeddelande till kommun samt eget planerat underhåll noteras på bifogat protokoll. Skriftliga 

felmeddelanden sparas tillsammans med protokollet. 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp samt hyresvärd 

Personal/Funktionärsbehov 

Albygrupp 

 
 

Dokumentversion 

2018-10-23 
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4. Skadedjur 

Översiktlig beskrivning  

Rutin som visar hur möss, fåglar mm inte kommer in i lokalen 

 

Beskrivning i detalj 

Kontroll: Kontrollera att inga möss eller andra skadedjur finns i lokalen 

 

Anvisningar: Inget bröd eller livsmedel får ligga framme under icke arbetstid. Bröd mm för tining ska 

förvaras i kylskåp 

Anvisningar: Skåpsluckor och dörrar hålls stängda i möjligaste mån 

 

Åtgärd: Om möss eller liknande skadedjur kommer in i lokalerna kontakta då Tyresö Kommun som 

har avtal med Anticimex eller liknande. 

 

Kontrollintervall: Kontrolleras veckovis eller vid behov 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp samt hyresvärd 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal och Albygrupp 
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5. Förpackningsmaterial 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för kontroll av förpackningsmaterial som används i livsmedelshanteringen är godkänt för 

livsmedel 

 

Beskrivning i detalj 

I verksamheten används endast plastfilm typ Gladpack, aluminiumfolie samt små plastpåsar vilka är 

godkända för livsmedelsförpackning 

 

 
 
 
 
 

Ansvarig Albygruppen samt inköpare 

Personal/Funktionärsbehov 

Inköpare 
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6. Ankomstkontroll av varor och emballage 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att kontrollera att varor och emballage är hela, har rätt märkning, datum mm 

 

Beskrivning i detalj 

 

Kontroll: Inköp sker av ett fåtal personer som har god erfarenhet från serveringens verksamhet och 

har bra kontroll på vad som är rätt inköp. 

Glass typ styckeglass levereras till lokalen av serveringens nuvarande leverantör Engelholm. Leverans 

sker april till september. 

 

Anvisningar: Inköp av serveringens varor sker på storköp (Martin Servera). Vid inköp tillses att bara 

hela förpackningar inhandlas samt att ”bäst före-datum” är acceptabelt. 

Efter säsong kontrolleras datummärkningen på styckeglassen med jämna mellanrum. 

 

Åtgärd: Glassar med trasiga förpackningar slängs.  

 

Kontrollintervall: Vid behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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7. Temperatur ankommande kylvaror 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att kontrollera rätt temperatur 

 

Beskrivning i detalj 

Kontroll: Alla kyl- och frysvaror inköps hos grossist (Martin Servera) eller storköp typ Coop. 

 

Anvisning: Under den varma årstiden packas leverpastej, mjölk mm i medhavd kylväska. 

Övriga kyl- och frysvaror anses inte beröras då transport endast tar ca 20 minuter 

 

Kontrollintervall: Vid behov 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Inköpare 

Personal/Funktionärsbehov 
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8. Temperatur ankommande varm mat 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att kontrollera rätt temperatur  

 

Beskrivning i detalj 

Inte tillämpbart på verksamheten 

 

Ansvarig  

Personal/Funktionärsbehov 
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9. Lufttemperatur i kylar 

Översiktlig beskrivning  

 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontroll temperatur i kylskåp och serveringskyl 

 

Anvisning: Läs av temperaturmätarna i kylskåp och serveringskyl. Notera och signera på bifogat 

protokoll (finns på anslagstavlan) 

Belysningen i serveringskylen ska vara avslagen under icke öppettid 

Kondenskärlet tömmes under serveringskylen 

 

Åtgärd: Om temperaturen ligger utanför angivna värden läs då under punkt 17 ”Korrigerande 

åtgärder” om åtgärd. 

 

Kontrollintervall: I början av varje arbetspass 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 

 
 

Dokumentversion 

2006-09-26 

 



Arbetsbeskrivning  13 (32) 

Albyserveringen 2018-10-23 
 
 

10. Lufttemperatur i frysar 

Översiktlig beskrivning  

 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontroll temperatur i frysskåp och frysboxar 

 

Anvisning: Läs av temperaturmätarna i frysskåp och frysboxar. Notera och signera på bifogat 

protokoll (finns på anslagstavlan) 

 

Åtgärd: Om temperaturen ligger utanför angivna värden läs då under punkt 17 ”Korrigerande 

åtgärder” om åtgärd. 

 

Kontrollintervall: I början av varje arbetspass 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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11. Nedkylning 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att nedkylning sker till rätt temperatur och inom 4 timmar 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Inga matvaror får frysas in på nytt om de redan har varit frysta tidigare. Gäller bröd, 

köttbullar, leverpastej mm. 

 

Kontrollintervall: Efter varje arbetspass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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12. Varmhållning 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att färdiglagad mat bör varmhållas i högst 2 timmar 

 

Beskrivning i detalj  

Inte tillämpbart på verksamheten 

 

Ansvarig  

Personal/Funktionärsbehov 
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13. Återuppvärmning  

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att kyld färdiglagad mat ska uppvärmas till +72°C  

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Gäller värmning av korv. Kontrollera med lämplig termometer att korvvattnet håller minst 

+72°C. 

 

Kontrollintervall: Varje arbetspass 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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14. Temperatur diskmaskin 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att kontrollera att eftersköljningen kommer upp till +80-90°C 

 

Beskrivning i detalj  

Diskmaskinens utformning och konstruktion omöjliggör en tillförlitlig kontroll. Inte tillämpbart på 

nuvarande diskmaskin. 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 
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15. Temperatur utlevererad kyld mat 

Översiktlig beskrivning  

 

Beskrivning i detalj  

Inte tillämpbart på verksamheten 

 

Ansvarig  

Personal/Funktionärsbehov 
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16. Temperatur utlevererad varm mat 

Översiktlig beskrivning  

 

 

Beskrivning i detalj  

Inte tillämpbart på verksamheten 

 

Ansvarig  

Personal/Funktionärsbehov 
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17. Korrigerande åtgärder 

Översiktlig beskrivning  

Beskrivning av vad som ska göras om något är fel 

 

Beskrivning i detalj  

Åtgärd: Om temperaturen överstiger +8°C i mejeri och grönsakskylen skruvas termostaten upp 

(ökas) en siffra. Om man kan härleda den höga temperaturen till något annat, t.ex. bristfälligt stängd 

dörr(ar) noteras detta i protokollet 

Om temperaturen i serveringskylen överstiger +10°C kontrolleras först om konvektorn 

(värmeväxlaren) är igensatt av damm. Rengöres (dammsuges) vid behov. 

 

Om temperaturen i frysarna, tre till antalet understiger –18°C så skruvas respektive termostat upp 

(ökas) en siffra. Om man kan härleda den höga temperaturen till något annat, t.ex. bristfälligt stängd 

dörr(ar) noteras detta i protokollet. 

 

Om man upptäcker att diskmaskinen börjar diska dåligt eller ”låter” kontinuerligt kontrollera och 

åtgärda följande. 

- Vattenkranen är i öppet läge 

- Att det finns disk- och torkmedel i erforderlig mängd 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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18. Egenkontrollprogrammets innehåll och funktion 

Översiktlig beskrivning  

Egenkontrollprogrammet ska ses över minst en gång per år eller vid förändring av verksamheten 

 

Beskrivning i detalj  

Egenkontrollprogrammet ses över vid Albygruppens planeringsmöte i början av året. En ny 

påteckning av version och datum bekräftar att så har skett. 

Distribution av egenkontrollprogrammet till samtliga medlemmar (serveringspersonal) via email. 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp, Styrelsen 

Personal/Funktionärsbehov 

Albygrupp 
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19. Förvaring av livsmedel 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att animaliska och vegetabiliska livsmedel inte förvaras tillsammans samt att livsmedel 

förvaras på hyllor 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera i mejeri och grönsakskyl att livsmedlen ligger skilda från varandra samt är väl 

förpackade 

Kontrollera i lokalerna att inget livsmedel står på golven 

Öppnad varmkorv förvaras kyld i rostfri behållare  

 

Åtgärd: Skilj livsmedlen från varandra och förpacka väl med Gladpack eller liknande 

 

Kontrollintervall: Efter varje arbetspass 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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20. Förvaring av avfall 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att ruttnande och vått avfall skall förvaras i kyla 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera att allt avfall inklusive pappkartonger, glas- och plåtburkar mm slängs i 

kommunens avfallsbehållare  

 

Anvisningar: Allt avfall inklusive pappkartonger, glas- och plåtburkar mm slängs i kommunens 

avfallsbehållare framför bastun 

 

Kontrollintervall: Efter varje arbetspass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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21. Kalibrering 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för kalibrering av fasta och lösa termometrar 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera mot ny ”bra” termometer de befintliga i kylar och frysar 

 

Anvisning: Lägg den nya termometern bredvid den befintliga under minst 10 minuter 

 

Åtgärd: Om den befintliga termometern visar +2°C eller mer i förhållande till den nya byts den ut 

 

Kontrollintervall: Ovanstående kontrolleras 2 ggr/år 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygruppen 

Personal/Funktionärsbehov 

Albygrupp 
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22. Förvaring av kemisk-tekniska varor och städutrustning 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att kemisk-tekniska varor och städutrustning förvaras i städutrymme 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera att städutrustning såsom moppar, dammsugare, hinkar, trasor, rengöringsmedel 

mm förvaras i städutrymme 

Kontrollera även att diskmedel och torkmedel till diskmaskin förvaras i städutrymme 

 

Åtgärd: Om städutrustning eller kemisk-tekniska varor inte förvaras i städutrymme tillse då detta 

 

Kontrollintervall: Efter varje arbetspass 

 

Övrigt: Varuinformationsblad förvaras dels i detta egenkontrollprogram samt i städutrymmet vid 

respektive vara som kräver detta 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 
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23. Upptining 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att upptining alltid skall ske i kylskåp 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera att alla matvaror som behöver tinas passerar kylskåpet innan användandet 

Bröd som skall användas samma dag kan läggas att tina i rumstemperatur 

 

Anvisningar: Lägg leverpastej och köttbullar i kylskåpet vid behov 

Lägg korvbröd, bullar, rågsiktskakor i rumstemperatur alternativt i kylskåp 

 

Åtgärd: Inga matvaror får återfrysas 

 

Kontrollintervall: Vid behov 
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24. Kallskänkshantering 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att det finns skilda skärbrädor/arbetsbänkar för olika råvaror 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera att VIT skärbräda används till bröd 

Kontrollera att GUL skärbräda används till charkvaror 

Kontrollera att BLÅ skärbräda används till grönsaker 

 

Anvisning: Handhygien viktig. Använd gärna kirurghandskar 

Skärbrädor enligt ovan används 

Använd inte samma redskap till charkvaror som till grönsaker 

Skölj grönsakerna under rinnande kallt vatten 

Skär upp grönsaker mm och förvara i små skålar 

Bladsalladen torkas i salladsslungan 

Håll skärbrädor och redskap rena och i ordning 

Ställ in kylvaror i kylskåp så snart de inte används 

Rödbetssallad får inte stå i serveringskylen och handhas av kund 

 

Kontrollintervall: Varje arbetspass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 

Personal/Funktionärsbehov 

Serveringspersonal 

 
 

Dokumentversion 

2010-08-16 

 

Arbetsbeskrivning  28 (32) 

Albyserveringen 2018-10-23 
 
 

25. Handtvätt 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att handtvättställ är utrustade med flytande tvål och engångshanddukar 

 

Beskrivning i detalj  

Handtvätt sker vid tvättho bredvid kaffebryggaren eller på personaltoaletten 

 

Kontroll: Kontrollera att flytande tvål samt engångshanddukar, placerad innanför skåpsdörr under 

tvättho finns 

 

Anvisning: Tvätta händerna och en bit upp på armarna med tvål och torka sedan med papper 

 

Åtgärd: Ställ fram tvål och/eller papper om det saknas 

 

Kontrollintervall: Vid varje arbetspass i förekommande fall 

- När smörgåsar ska tillverkas 

- Efter kontakt med kontanter 

- Vid arbetspassets start 

- Efter toalettbesök 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Albygrupp 
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26. Omklädningsrum 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att privata kläder och arbetskläder förvaras åtskilda 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera att arbetströja finns i förrådet vid personalingången. Höftförkläde finns i 

hörnskåpet.  

 

Anvisning: Använd serveringens arbetströja och höftförkläde vid arbete i serveringen 

Lägg arbetströja och höftförkläde efter avslutat 3-dagarspass i tvättkorgen eller byt oftare vid behov 

Förvara om möjligt privata kläder åtskilt eller i hallen 

 

Åtgärd: Om arbetströja eller höftskynke inte finns kontakta då någon i Albygruppen 

 

Kontrollintervall: Arbetskläder används vid varje arbetspass 

 

Övrigt: Kläderna tvättas enligt tvättanvisningarna av Albygruppen 
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27. Smittskydd 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för hur vi gör om någon är eller har varit sjuk så att det inte överför smitta till livsmedel 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera att ingen i personalen är sjuk 

 

Anvisning: Om man är sjuk eller känner sig dålig ska man kontakta någon i Albygruppen som ordnar 

ersättare eller placerar personen på mindre utsatt position som städ och disk 

 

Åtgärd: Om det uppdagas att någon med smittsam sjukdom har arbetat med livsmedel kontrolleras 

med vad och dessa livsmedel kasseras 

 

Kontrollintervall: Vid varje arbetspass 
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28. Spårbarhet 

Översiktlig beskrivning  

Rutin för att märkning av livsmedel följer med i hela kedjan 

 

Beskrivning i detalj  

Kontroll: Kontrollera att alla matvaror som köps in har märkning om vad förpackningen innehåller 

samt datummärkning. Gäller inte matvaror som köps in styckevis t.ex. grönsaker. 

 

Anvisning: Vid skivning av leverpastej ska avskrift eller kopia på förpackningsmärkning medfölja 

den nya förpackningen. 

Bullarnas bakdatum ska finnas på förpackningen.  

 

Åtgärd: Matvaror med utgånget datum (sista förbrukningsdag) ska kasseras. Grönsaker kontrolleras 

okulärt och godkännes vid varje tillfälle. Vid tveksamheter kasseras grönsakerna.  

Matvaror med märkning ”bäst före datum” avgörs från fall till fall.  

 

Kontrollintervall: Vid behov 
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29. Ansvarig 

Översiktlig beskrivning  

Ansvarig för Albyserveringen 

 

Beskrivning i detalj  

Ansvarig för serveringen är idrottsklubbens ordförande. 

Serveringens dagliga skötsel och tillsyn handhas av Albygruppen som består av ett antal 

klubbmedlemmar. 

 

Verksamheten består i försäljning av cafeteriavaror såsom kaffe, kaffebröd, korv, smörgåsar, dricka, 

godis, glass mm. 

Sommartid är det öppet måndag till söndag mellan 10:00-16:00. Med sommartid menas från ca 10 

juni till ca 20 augusti. Under den tiden är det Jobbverket som ansvarar för verksamheten. Jobbverket 

har ett eget avtal med Miljö och Hälsa. Övrig tid på året är det öppet torsdagskvällar och lördag och 

söndag 10:00-16:00 samt vissa helgdagar såsom påsk och pingst. 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Klubbens ordförande Göran Thimberg, 070-794 87 01 

 

Albygrupp sammankallande Roland Norell, 070-688 82 26 

Kristina Bergstrand, 0733-66 39 35 

 

 

  

 

 

Hyresvärd Tyresö Kommun 

 

Serveringspersonal enligt aktuell tjänstgöringslista på anslagstavla i köket 

 

Adressen är Albyserveringen, Alby Gård Prästgården, Alby friluftsgård, 135 60 Tyresö 

 

Faktureringsadress: Söders Orientering – Tyresö, Box 94, 135 22 Tyresö 

 

Organisationsnummer: 812400–3099 

 

 

Ansvarig Enligt ovan 

Personal/Funktionärsbehov 
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För mer info:
Se bruksanvisning
www.winterhalter.biz/manuals

Stänga av maskinen

Fylla diskmedel Fylla sköljmedel

Diska

UC Serie Starta maskinen

Winterhalter Gastronom
Nordic Countries AB
Gamla Uppsalagatan 33
75334 Uppsala/Sverige
Tel. +46 (0) 771 444555
Fax +46 (0) 18 396190
tony.westberg@winterhalter.se
www.winterhalter.biz



Albygruppen

Bossen Kristina "KanAllt" Norin. När vi andra i Albygruppen 
inte kan kan alltid Kristina. Bor närmast, har flest nycklar 
och ett Martin & Servera kort. Försök trumfa det om du 
kan!

Förut mest känd som Gunnars fru numera kallad Cissi 
"Punkten" Enbäck. Det är till "Punkten" du rapporterar våra 
väl gömda stav- och grammatikfel i tävlingen 'Finn Fem Fel'.

Måste du ta kontakt med Albygruppen men känner dig lite 
rädd (en helt naturlig känsla) är det till Anna "GenomSnälla" 
Chavda du ska gå. Helt utan onda avsikter och alltid med ett 
leende är hon oskulden själv.

Tuppen i hönsgården har det inte lätt. Helt förståeligt om 
ångan ibland behöver komma ut på den årliga älgjakten. Får 
du ett läskigt mail om tjänsgöringsplikt kommer det troligtvis 
från Anders "Pennan" Clarhäll.

För att balansera klubbens inflöde av Tyresös nyrika kapitalister 
har vi vår alldeles egna socialist och vegetarian Hanna "IngeBil" 
Mair. Hanna står alltid på den svages sida och kan utan att 
skämmas lyssna på Gretas brandtal.

Försöker du använda något av 2000-talets sätt att kommunicera 
får du inte tag på Lisa "LiteLat" Dahlstedt. Hon hävdar att det är 
av princip, alla andra är överens om att det är en del av hennes 
plan att göra så lite som möjligt.

Hangarounds:
Marianne "Pastejen" Jernberg




