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Anläggning

Indien huset

Plats

Alingsåsvägen 15

Fastighetsbeteckning

Ramnås 1
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Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer och personlig hygien.
Omdöme
Verksamhetens livsmedelspersonal är mer än vad som angetts i registreringsanmälan.
I verksamheten jobbar två personer. Förändringen påverkar kontrolltiden av
anläggningen. Nytt beslut om omklassning kommer därför att göras inför
debiteringen av 2017 års kontrollavgift.
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas. En av de
bristerna som påtalats vid tidigare inspektion var inte åtgärdad.
Följande brister noterades:
- Liten förekomst av skadedjur fanns vid varumottagningsdörr. Lämpligt
skadedjursskydd saknades. Denna brist kvarstår från förra inspektionen.
- Varumottagningsdörr var öppen vid besöket. Fönster och andra öppningar i
lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas skall vara försedda med
insektsnät.
- Verksamheten har användning av papper för förvaring av kokt kyckling i kylskåp.
Verksamheten ansvarar för att material tex papper eller plastlådor som kommer i
kontakt med livsmedel är godkänt för detta.
- Personal som jobbar med oförpackade livsmedel bar ring.
- Vid inspektionen konstaterades att lokalen är i behov av en storstädning. Den
dagliga rengöringen bedöms fungera bra men den del av städningen som görs mer
sällan bör förbättras. I delar av lokalen var det smutsigt på handtag till kylskåp och
under hyllorna i köket.
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Vi kommer att kontrollera ovanstående vid nästa ordinarie kontroll. Finns det inget
glas/gaffelsymbol bör ett certifikat kunna visas att produkten är lämpligt för
användning av livsmedel.
Övrigt
Ventilations utsug i tak i köket var inte på plats vid inspektionen. Verksamheten tog
bort den för att rengöra den enligt verksamhetsutövare.
Handtvättställen var trasig men verksamhetsutövare informerade att handverkaren
kommer att åtgärda bristen.
ATP
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av kniven kan förbättras.

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.

