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Peter Borneby & Co, AB
Varatorpet Björkesbacka
511 92 ÖRBY

Inspektionsdatum

2015-12-29

Anläggning

Utbult Borneby i Kulturhuset

Plats

P A Halls Terass

Fastighetsbeteckning

Bäckängen 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
rengöring, temperaturer och personlig hygien.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Återkommande brister i området rengöring förekom.

Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Rutin för separering saknas. Allergena varor hanterades vid övriga varor.
Allergena varor måste separeras så att säker allergikost kan levereras och att annan
förorening kan ske.

Lokalen

-

Skärbrädorna var slitna. Kontroll av rengöring med ATP-mätare utfördes på en
skärbräda. Resultatet fick underkänt.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Rengjorda plastbehållare bör lufttorkas ordentligt skilda från varandra. Annars det
finns risk för bakterietillväxt.
Vid inspektionen saknades varuskydd för vissa livsmedel i kylbänken.
Kylar och frysar samt lister till diskmaskinen var smutsiga.
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Personal som arbetar med oförpackade livsmedel hade nagellack och bar privata
byxor.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Vid kontrollen fanns en stor mängd av oförpackade kakor och fikabröd vid kassan.
Söta oförpackade livsmedel kan dra till sig flugor, smuts och damm.
Bröd och kakor som exponeras i lös vikt ska skyddas mot förorening, inte på grund
av risk för hälsofara, utan i första hand för att skydda från fysikalisk förorening.

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.

