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Inspektionsdatum

2016-03-07

Anläggning

Sanna Livs

Plats

Östgötagatan 25

Fastighetsbeteckning

Skräddaren 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring och märkning.
Omdöme
Då ägaren inte var på plats gjordes en allmän kontroll på lokalen och förvaring av
varor. En ny tid bokas där vi går igenom rutinerna mer noga. Vid inspektionstillfället
konstaterades att delar av verksamhetens rutiner bör utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner

-

Rutiner för kontroll att varor är märkta på svenska är bristfällig.

Lokalen

-

Obehandlade träpallar används som hyllor på lagret i källaren.
Lagerlokalen i källaren är i behov av uppröjning och eventuellt underhåll för att få
den lättstädat. Det behövs även tydlig avgränsning mot utrymmen som det inte
förekommer livsmedel.

Märkning

-

Varor saknade märkning på svenska.
Varor saknade fullständig märkning.
Allergener var ej utmärkande på vissa etiketter.
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Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Bristande rengöring konstaterades i kylrum på fläktskyddet samt i taket.
Tvål och papper saknades på toaletten.
Oförpackade livsmedel förvarades i källaren (aprikoser).
Godis förvarades utan varuskydd.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister i samband en bokad revision. Brister
under lokalen kan sättas in i en underhållsplan.
Övrigt
Obehandlade träpallar är svåra att hålla rent samt att det är svårt att städa golvet
under dessa. Hyllor i butiksdelen är låga mot golvet vilket gör det svårt att hålla rent.
Om packning av varor förekommer ska det ske under hygieniska förhållanden med
lättrengörliga arbetsytor.
Om stavning på etiketter är på annat språk än svenska ska orden endast obetydligt
skilja sig från svenskan.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av
kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

