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Sandells Bageri o Konditori
Stationsvägen 3
516 31 DALSJÖFORS

Inspektionsdatum

2015-05-27

Anläggning

Sandells Bageri o Konditori

Plats

Stationsvägen 3

Fastighetsbeteckning

Tummarp 1:15

Närvarande

, Miljöförvaltningen
Personal vid verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, den dagliga
rengöringen var bra. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och
dokumentation bör utvecklas. Verksamheten hade kontaktat skadedjursföretaget som
gjort kontroll av betesstationer och dörren ut till trapprummet.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Verksamheten följer inte sin underhållsplan sedan 2013. Planerade åtgärder var
ännu inte utförda.

Lokalen

-

Hyllor under packbordet var ännu inte åtgärdade.
Lampor var ännu inte åtgärdade i bageridelen.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Rengöringen av kylskåpslist, mikrovågsugn, ytor bakom utrustning som görs rent
mer sällan kan förbättras. Rengöringsprov gjordes med ATP-mätare på en
skärbräda och en palett. Resultatet visade otillräckligt rengjorda ytor.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2015-06-01

2015-1691

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att
verksamheten skickar in en tidsplan för planerade åtgärder till Miljöförvaltningen
snarast, dock senast den 22 juni 2015. Övriga brister kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
I omklädningsrummet var det otydligt om arbetskläder och ytterkläder var separerade.
Tänk på att ha en skiljevägg mellan arbets- och ytterkläder om de förvaras i samma
skåp. Rutinen för arbetskläder bör ses över. Se över hur ofta de byts så att de är
tillräckligt rena vid arbetsdagens början.
Informationsbroschyr lämnades om nya regler för presentation/märkning, gäller
främst allergener.
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.

