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Dalsjöfors Pizzeria Funky Town
Storgatan 36
516 30 DALSJÖFORS

Inspektionsdatum

2017-07-05

Anläggning

Dalsjöfors Pizzeria Funky Town

Plats

Storgatan 36

Fastighetsbeteckning

Gårda 8:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Oanmäld inspektion

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, HACCP (faroanalys), mikrobiologiska kriterier, märkning/presentation och
spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var delvis åtgärdade.
Följande briser noterades:
Lokalen

-

Del av golvet nedanför handfat i serveringsdelen var trasig.

HACCP - plan

-

Redogörelsen för hur nedkylningen av kebab fungerar och hur lång tid det tar var
bristfällig.
Ej lämpligt förpackningsmaterial användes vid nedkylning. Tillagad varm kebab
läggs och förvaras direkt i plasthink vid nedkylning.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Dörrar av kylar och frys var i behov av en bättre rengöring.
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Livsmedel förvarades i öppnad konservburk i kylen.
Uppskurna grönsaker hade förvarats i rumstemperatur under natten. Verksamhetsutövare väljer att slänga grönsakerna under inspektionen.

Märkning

-

Redlighet: Information om att hemmagjorda hamburgare fanns att köpa stod på
skyltar utanför butiken. Det var frysta hamburgare och blir missvisande information. Verksamhetsutövare valde att ta bort skyltarna under inspektionen.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister genom att ni skickar in dokumentation
för nedkylning samt datum för åtgärd av underhållsbrist till Miljöförvaltningen senast
den 7 augusti, 2017.
Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda var bra.
Verksamheten återanvänder till viss del förpackningsmaterial och plastförpackningar.
Det är viktigt att verksamheten har rutiner för att säkerställa att hinkarna är lämpliga
till den typen av livsmedel som förvaras däri exempelvis varma, kalla, sura eller basiska. Tänk även på vilka allergener som tidigare har förvarats i förpackningen.
Vi gör på uppdrag av Borås Energi och Miljö en kartläggning över fettavskiljare på
livsmedelsverksamheter i Borås Stad. Vid inspektionen fanns det ingen som kunde
svara på om det finns en fettavskiljare i verksamheten eller inte. Har ni fettavskiljare
kontakta mig snarast. Har jag inte hört något från er inom tre veckor kommer jag att
göra bedömningen att ni inte har någon fettavskiljare och meddela det till Borås
Energi och Miljö.
Informationsmaterial om fettavskiljare bifogas. Vid eventuella frågor angående fettavskiljare kontakta Borås Energi och Miljö, Kundcenter telefon: 020 - 97 13 00
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

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är
för närvarande 1 244 kronor per handläggningstimme.
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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.

