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Coop Väst AB
Box 50746
202 70 MALMÖ

Inspektionsdatum

2019-04-26

Anläggning

Coop Forum Borås & restaurang, 252200

Plats

Enedalsgatan 10

Fastighetsbeteckning

Gulmåran 7

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Coop restaurangen
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 och
märkning/presentation.
Omdöme
Vid kontrollen framkom det att planering för renovering av köket har påbörjats.
Fasaden runt hela byggnaden skall renoveras samt att ytterdörrar skall
skadedjurssäkras, detta kommer ske under sommaren..
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av verksamhetens rengöringsrutiner bör
utvecklas. Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Lokalen

-

Bristande underhåll konstaterades i serveringsdelen: golvet
Bristande underhåll konstaterades i diskutrymmet: fönsterkarmar, dörrkarmar,
golv och trasiga kakelplattor.
Bristande underhåll konstaterades i köksdelen: golvet, trasiga kakelplattor.
Ändamålsenlig utrustning för nedkylning sakandes/trasig. I dagsläget kyls mat ner
i frysrummet vilket gör att det blir stora temperaturskillnader i frysrummet och
livsmedel kan frysskadas.
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Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Bristande rengöring konstaterades i serveringsdelen: under och bakom
stekbord/maskiner, fläkt över stekbord, serveringsmonter och kakel vid diskho.
Bristande rengöring konstaterades i köksdelen: kakel/väggar, torrförråd, kylrum,
frysrum (golvet) och fläktgaller i taket.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
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 1 325 kronor per handläggningstimme.
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.

