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Datum

Dnr

2015-10-22

2015-2633

, Norrmalms Rest.
Skogshyddegatan 45
506 31 BORÅS

Besöksdatum

2015-10-22

Anläggning

Norrmalms Restaurang och Pizzeria

Plats

Döbelnsgatan 25

Fastighetsbeteckning

Katten 7

Närvarande

, Miljöförvaltningen
., Norrmalms Restaurang och Pizzeria
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena HACCP, rengöring, hantering, personlig hygien och
lokalen.
Omdöme
Flertalet av de brister som noterades vid inspektion 2015-09-29 hade åtgärdats men
det finns brister kvar som inte åtgärdats som står här nedan.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Rutin för nedkylningen bör förbättras.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

-

Separering mellan privata kläder och arbetskläder bör förbättras i
omklädningsrummet. Bristen kommer att åtgärdas samma dag som inspektion
enligt George Said.
Den dagliga rengöringen bedöms fungera bra men den del av städningen som
görs mer sällan bör förbättras. Handtag och knoppar på dörrar, skåp samt andra
ytor där man tar med händerna måste rengöras regelbundet.

Bristerna ovan kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.
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Övrigt
Plast på insidan av skärmaskinen som var sprucken är beställd och kommer att
vara på plats senast om en månad enligt verksamhetsutövare.
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.

