PM om Fikagruppen
Falköpings Trädgårdsförening
Här är några förslag på hur man kan tänka när man är med i Fikagruppen.
Det är fritt fram att komma med egna förbättringar! Om man testar något som fungerar bra ska
det här dokumentet uppdateras.

Förutsättningar
Fikagruppen ska ha fått reda på om någon vill ha specialkost innan inköpen görs, så har
Fikagruppen ingen information om att någon behöver det så behöver man inte ordna något extra.
Vi handlar ofta kvällen innan eller samma dag.
Vi brukar köpa fika till 20-25 personer om det inte är föranmälan till aktiviteten (och det är sällan).
Spara kvittot vid inköp och lämna till kassören. Ordna med ett “eget” kvitto för föreningens saker,
och blanda inte ihop det med något som du kanske själv handlar samtidigt.
Beräkna ca 2 mackor (och eventuellt en bit kaka) per person.
Var och en gör sin egen macka om det inte beräknas komma väldigt mycket folk. Då kan det vara
bra att göra mackorna klara i förväg, så tar det inte så lång till för alla att ta för sig.
Vad behövs till mackan?
• Valfritt bröd, köp/baka (Tips: kan vara bra att välja skivat eller att skiva upp redan hemma)
• Smör/margarin av valfri sort (om inte någon har angett laktosfritt/mjölkfritt, för då får alla
av den sorten)
• Valfritt pålägg och ost (Tips: kan vara bra att köpa färdiga skivor)
• Valfri grönsak till smörgåsen
Vad behövs mer till “kaffet”?
Egentligen räcker det med macka, men vi brukar också ha en lite söt avslutning på fikastunden.
Det går bra att baka något, göra en paj eller köpa en mjuk kaka eller småkakor, allt utifrån vad man
själv tycker passar. Eller nöja sig med de goda mackorna.
Vad gör Fikagruppen förutom macka och kaka?
Vi plockar fram assietter och kaffemuggar ur skåpet och ställer allt i köket där vi ska ha fikat.
Ibland är vi i lokalen i källaren och då ställer vi det istället på en vagn som brukar stå inne i stora
salen. Sen får man ta hissen ner med allt på en gång.
Vi tappar upp kaffe ur kaffemaskinen, där det också finns tevatten. Termosar finns i det fristående
skåpet i köket. Använd blå, smala termosar för tevatten och andra för kaffet.
I termosskåpet finns också te och socker som vi ska använda. Mjölk/småtetror finns i kylskåpet.
Ställ fram en burk/skål för pengar till betalning av fikat. Lägg en lapp bredvid med vad det kostar.
Just nu (2019) 30 kr. Sen fikar vi! �

Efter fikat:
Då ska köket iordningställas. Torka av diskbänken, borden i köket och borden i salen. Ställ in disken
i diskmaskinen om det finns plats. Är det fullt, ställ det i diskhon till dagen efter.
Blir det något över? Fikagruppen delar i så fall på det och tar med sig det hem. Vi kan inte lägga
något kvar i köket eller i deras kyl.

Frågor, kaos och panik?
Om det är något ni undrar över t.ex. Hur man får ut kaffet ur maskinen och ner i termosen, var
saker är osv., så finns oftast Helena Holmberg där på plats. Annars ring henne: 070 855 30 13.

