
 

Söndagscafé VSS Våren 2022   

Kod till köket samt landträningsrummet där försäljningsmaterialet finns är: 

1412.  

Som de flesta av er känner till finns det varje söndag under simskoleverksamheten en 

cafévagn uppdukad i simhallen. Det är tävlingssimmarnas familjer som turas om att hålla i 

caféet, då intäkterna därifrån är ett sätt att hålla våra avgifter nere. Som cafévärd har man fyra 

uppgifter: 

• Baka: 

- Baka brödet som säljs (gör upp detta med den ni delar söndag med). Det går åt 40-50 bullar 

och 2 plåtar kärleksmums eller dylikt. 

Det finns gluten och laktosfria kakor i ett av skåpen och bullar i frysen i köket och det är 

samma pris som vanlig fika.  

- Förbered ca 10-15st ostsmörgåsar (brödet finns i frysen, smör och ost i kylen) och fyll på vid 

behov under em/kvällen. Serveras under lock på tårtfat, plastfolie om varje smörgås, finns på 

kansliet) 

- Brygga kaffe, duka vagnen och stå sedan inne i simhallen och sköta försäljningen. 

• Handla:  

- Köp 1 liter Laktosfri mjölk och en gurka, paprika eller annan grönsak till smörgåsarna. 

• Försäljning:  

- Försäljning av träningsmaterial, badmössor, vattenflaskor, simglasögon etc. 

• Städa: 

- Spola duscharna regelbundet under eftermiddagen. 

 -Städa simhallen, omklädningsrummen och kansliet.   

Tränare får ta en gratis fika! 

Du bör vara på plats vid ca kl 14.30 för att ha vagnen klar till kl 15.00. 

Runt 20.00 brukar allt vara färdigt. Fullständiga rutiner finns i blå pärmen ovanför mikron på 

kansliet. Två familjer ansvarar varje söndag och det är alltid en van familj tillsammans med 

de nya simmarnas föräldrar (detta kan ju förstås ändras då ni föräldrar byter söndag med 

varandra). Viktigt att ni tar kontakt med varandra i god tid innan.  

Nycklar får ni av Linn. Vagnar till Caféet finns i tävlingsförrådet, innanför 

landträningsrummet.  



 

OBS: Får man förhinder måste man själv ordna 

ersättare/byta dag med någon!!! 

Vilgot/ Lisa Grimvall 
Elsa Rigbo 

B/A 
C 

16/1 
 

073-9361917 
070-9429711 

 

Filip Paalberg 
 

D 
 

23/1 
 

076-1289289 
 

 

Linnea Karlsson 
 

A 6/2 070-3329224  

Didrik/Signe Lönnberg 
Clara Källgren 

C 
D 

13/2 
 

070-5322041 
073-6451151 

 

Sandra Ström D 
 

27/2 
 

073-8320614  

Felix Öberg 
Nassif Khierbek 

A 
C 

6/3 070-6218474 
072-4322721 

 

Majken Hamstedt 
Signe Grandalen 

A 
D 

13/3 076-4967077 
070-3888923 

 

Nora/Elias Jelili 
David Fallqvist 

B/C 
C 

20/3 070-9322728 
070-2505063 

KM1 

Nathalie Hjalmarsson 
Agnes Wijnbladh 

A 
B 

27/3 073-9038211 
072-0144044 

 

Selma Malminger 
Gustav Kongstad 

B 
D 

3/4 076-8848133 
070-2646368 

 

Selma Söderström 
Inez Imsirovic 

C 
D 

10/4 070-9369879 
070-0374629 

 

Enzo/ Nova Fridsta 
Khaled Alkhaled 

B/C 
D 

24/4 073-7678893 
073-2527008 

 

Olivia Edström 
Olivia Nordén 
Emma Liljequist 

C 
D 
D 

1/5 070-4091058 
072-3082055 
073-2307176 

Avslutning 
simlinjen 
Märkesförsäljning 

Brage Barck 
Erik Robertsson 

C 
D 

8/5 070-5192265 
070-3965604 

Märkesförsäljning 
Extra träning för 
simlinjen, komp. 
inställda ggr 

Leo/Mea/Sam Bovinder 
Thilde Holst 

AC 
D 

15/5 076-2497961 
070-7734180 
 
 

Märkesförsäljning 
Extra träning för 
simlinjen komp. 
inställda ggr 
KM2 

Bojen ansvarig Ulrika Sundell 070-653 49 54, kontakta vid ev. frågor. 

Lycka till! 

PS. Den 8 & 15 maj har vi extra träningstillfällen för simlinjen för de tillfällen vi behövt ställa 

in denna termin. Då är det märkesförsäljning samt städning som behövs. Sälj gärna kaffe, te 

och saft samt ev. fikabröd från frysen.  

tel:+46703965604

