
 

 

 

Till dig som ska göra lagtimmar på 
Slusscaféet 

 
  

Slusscaféet drivs av Skoftebyns IF sedan 1984. 

Slusscaféet är känt för sina goda räkmackor som 
kan avnjutas i en fantastisk miljö vid slussarna i 

Trollhättan. 

Slusscaféet 
Slussledsvägen 5 
461 34 Trollhättan 

079-3417750 
cafe@skoftbynsif.nu 



I den här foldern får du veta hur det går till att göra lagtimmar på 
Slusscaféet och varför det är så viktigt att alla hjälps åt. 

 

 

Det här är Slusscaféet 

Slusscaféet är ett sommarcafé som är öppet 
varje år från slutet av april till början av 
september. 

Slusscaféet drivs av Skoftebyns IF och är en 
mycket viktig inkomstkälla för hela föreningen. 
Det är också en av Trollhättans största 
arbetsplatser för sommarjobbande ungdomar, 
många av dem spelare i Skoftebyns IF. 

Utöver anställd personal hjälps alla spelare 
och föräldrar åt genom att jobba ”gratis” vid ett par tillfällen varje 
sommar. Det kallar vi för lagtimmar. De som gör lagtimmar får ingen lön, 
istället går pengarna till det egna laget och till ungdomssektionen. Ju fler 
som gör lagtimmar desto mer pengar får vår fotbollsverksamhet. 

Lagtimmarna har också en viktig social funktion för föreningen. Det 
skapar en god sammanhållning och gemenskap att jobba tillsammans 
på caféet, och är ett sätt för ungdomarna att prova på arbetslivet. För 
många ungdomar är det också första steget till att få sommarjobb på 
Slusscaféet. 

 

 

När du kommer till Slusscaféet för att göra lagtimmar 

Det finns alltid någon som välkomnar dig. 

Du får skriva ditt namn i personalboken och 
sedan byta till arbetskläder (t-shirt, förkläde och 
keps). 

Sedan får du veta vad du ska jobba med idag. 

Varje dag är det 2-8 personer från olika lag som 
gör lagtimmar. 

När du får rast får du själv göra iordning enklare 
mat: tekaka med ost, frukt och saft eller kaffe. 
Om du vill äta något annat får du köpa det till 
25% rabatt. 

 

 

  



Det här kan du få göra på Slusscaféet 

Torka bord 

Det är viktigt att våra gäster tycker det är 
fint och fräscht hos oss. 

 

 

 

Ta in disk 

När det börjar bli fullt i brickställen ska de 
köras in till disken. 

 

Sortera disk 

• Glas, koppar, bestick och tallrikar till disk 

• Burkar till pant 

• Matrester och servetter till kompost 

• Glasspapper, muffinsformar mm till 
brännbart 

 

Diska 

Diskmaskinen är väldigt snabb och enkel 
att använda. 

 

Fylla på glas, koppar och bestick 

När allt är diskat ska det ut till gästerna 
igen. 

 



Fylla på i drickakylen 

Det är viktigt att det alltid finns kalla drickor 
i kylen, och de går fort åt på varma dagar. 

 

Göra mat 

Du kan få göra räkmackor men även 
förbereda inför nästa dag, t ex skölja 
sallad eller skära tomater. 

 

 

Till dig som ska göra lagtimmar 

• Du är viktig och det gör stor skillnad att du kommer! 

• Om du inte kan komma och inte hittar en ersättare, meddela 
Slusscaféet på cafe@skoftbynsif.nu eller 079-3417750. 

• Om du inte kommer fattas det en person vilket betyder att de som 
är där får jobba extra hårt eller så får de ta in extrapersonal vilket 
gör att klubben tjänar mindre pengar till fotbollsverksamheten. 

• Om du inte kommer får ditt lag mindre pengar än planerat, och kan 
kanske inte göra de saker som är tänkt. 

• Vi är väldigt tacksamma för det bidrag som du ger till vår 
fotbollsförening genom att göra lagtimmar på Slusscaféet! 

 

 
Alla behövs! 
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