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Inspektionsdatum

2014-03-10

Anläggning

Subway

Plats

Bergslenagatan 11

Fastighetsbeteckning

Spindeln 11

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var mestadels
rent och med god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner.
Följande brister noterades:

Rengöring
- Golvbrunnar vid diskavdelningen kräver rengöring oftare. Smuts och dålig lukt
uppmärksammades.
- Rengöring vid diskmaskinen försvåras genom golvförvaring av
disk/torkmedelsdunkar som är svåra att förflytta. Detta medför ansamling av
smuts. En hylla av gallertyp för att komma åt effektiv spolning och skrapning av
golvet kan underlätta.
- Ventilationsdon och taken i förrummet är dammiga. Vissa takluckor är inte på
plats. Risk finns för skadedjursintrång samt att smuts faller ner i lokalen.
Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Se över att instruktioner om personlig hygien och livsmedelshantering/hygien
kommer all personals kännedom. Kontinuerlig utbildning och instruktion till
nyanställda är föredömligt.
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Isbildningen på frysrummets aggregat kan påverka fryseffekten utan att det framgår
på display.
Rengöringsmätning av salladskantin visade godkänt resultat.
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. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
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.

