Välkomna till Åsens ”nygamla”

TRÄFFPUNKT

SERVICEPUNKT

ÖPPNAR 5 november
hos Salems ”Loppis”
Kiosk, Servering

Ett av flera försöksprojekt
genom Länsstyrelsen i
Dalarna
I samarbete med Byrådet
och Baptistkapellet

Annan Service

Prisexempel, servering:
Kaffe / the:

10:-

Bullar:

10:-

Pan-Pizza, värms i mikrovågsugn:

20:-

Pizza, värms i mikrovågsugn:

40:-

Drycker:
Burk 33 cl:

10:-

Flaska 50 cl:

20:-

Toast:

15:-

Färdigrätter, frysta,
värms i mikrovågsugn:

40:-

Övrigt:
Frimärken
Kuvert
Tala om för oss vad du vill att vi ska ha i kiosken !
Vi utökar sortimentet efter hand.

Telefon till Servicepunkten: 0251—744125,

E-post: sp@uvboet.se

Ev. frågor/förslag tas tacksamt emot av:
Sune Rytter, 0251-300 17, Anette Hansback, 0251-3000 48 / 30091

Auvin Ek. förening
Servicepunkten
Det var ju meningen att denna skulle integreras med kiosken/minbutiken i Vandrarhemmet men
får istället startas i Baptistkapellet i samarbete med dem.
Startpunkten närmar sig (blev tyvärr försenad p.g.a. undertecknads sjukdom) och vi räknar med
runt 1 november. Vi har lite teknikaliteter kvar att få på plats och likaså personal.
Det hela får byggas upp efter hand men vi börjar med vad vi tror är en början på bra lokal service.
En del exempel har vi fått från andra håll, bl.a. Konsum i Särna som har en liknande men mer
utbyggd service. Priser och avgifter på tjänster försöker vi hålla samma som de.

Tjänster:
Insättning av pengar till eget konto:

32:- (Tar 2-3 dagar innan pengarna finns på kontot.)

Betala räkningar:

32:- Förutsätter att kunden har bankkort med Visa
eller Master Card alt. kontant.

Ta ut kontanter:

15:- Förutsätter att kunden har bankkort med Visa
eller Master Card och att pengar finns i
”skåpet”. Till att börja med begränsat till 500:-

Internetcafé:

Lån av dator: 25:- första halvtimmen eller 40:- per hel timme.
En ”kunddator” tillgänglig.

Telefon, Turistinformation, Souvenirer
Andra tjänster utvecklas efter hand.
Fiskekort :

För turister.

Café:

Ungefär på samma sätt som i badkiosken. Sortimentet utökas efter hand och
efter behov. Drycker, kaffe, the, bullar, godis mm

Mat:

Enklare mathållning med Pan-Pizza och frysta ”färdigrätter” som tillagas i
mikrovågsugn.

Varusortiment och Service:

Byggs upp efter hand och efter önskemål.

Vi hoppas att våra kunder kommer med förslag och önskemål så att denna satsning gynnar såväl
Åsenbor som turister.

ÖPPETTIDER:
Måndag — Fredag Mellan 10:00 och 14:00 (Som Salems ”Loppis” samt
måndagkvällar när barnverksamhet pågår. (c:a 18:00—20:00)
Telefon till Servicepunkten: 0251—744125, E-post: sp@uvboet.se
Ev. frågor/förslag tas tacksamt emot av
Sune Rytter, 0251-300 17, Anette Hansback, 0251-3000 48 / 30091

