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Datum

Dnr

2017-09-06

2017-2330

4228155 Bettan AB
Österlånggatan 52
503 37 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-09-04

Anläggning

Pressbyrån Butik 4125206

Plats

Bergslenagatan 9

Fastighetsbeteckning

Spindeln 12

Närvarande

Miljöförvaltningen
Pressbyrån
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
utbildning, märkning/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.
Följande brister noterades:
- Kylaggregatet i taket läcker vatten
- Papper saknades vid handfat i butiken samt vid diskbänk
- Två ingrediensförtekningar för självtag på fikabröd saknades
- Livsmedels låg öppet utan varuskydd i frys
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Titta över frysarna någon var i behov av avfrostning. Kalibrering av termonetrar är
lämpligt att göra för att säkerställa att de fungerar tillfredställande. En separat mopp
för städning av toalett skulle i införskaffas omgående.
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Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
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.

