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Anläggning

Arena Fitness

Plats

Druveforsvägen 8

Fastighetsbeteckning

Kamelian 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Arena Fitness
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, presentation och
spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade förutom rengöringstest med
ATP.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Översta hyllan i kyldisken visade för hög temperatur +23°C, vid inspektionen
stod yoghurt på hyllan vilket slängdes omedelbart.
Termometer saknades i verksamheten för att kunna kontrollera exempel
kyldisken.
Tvål och papper saknades vid diskho där sallad bereds, enligt ansvarig används
denna ho till handtvätt.
Det fanns ingen tydlig upplysning om att kunden kan få information om
allergener i livsmedel/maträtter.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda kan
förbättras. Enligt verksamheten ska de bytas ut då de var slitna.
Enligt ansvarig finns det specifika arbetskläder vid hantering av livsmedel, dessa
kunde verksamheten inte visa då de var i tvätten och inlåsta.
Ska samma städutrustning användas i allmänna utrymmen som i kök/reception är det
viktigt att man börjar med ren mopp i kök/reception och sedan städar de allmänna
utrymmena.
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.

