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Anläggning

Ellagården konferens och restaurang AB

Plats

Ryssnäsvägen

Fastighetsbeteckning

Visiret 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Ellagården Konferens och Restaurang
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, avfall,
rengöring, temperaturer, personlig hygien, presentation.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick. Vid kontrolltillfället
konstaterades att rutiner för rengöring bör förbättras och upprätthållas. Rengöringen i
hela lokalen visade att den var allmänt eftersatt.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var delvis åtgärdade, kvarstår främst allmän
rengöring.
Följande brister noterades:
Utensilier

-

Slitna utensilier som vid lättare beröring släpper flisor och andra partiklar
användes i beredningsarbetet.

Brister i rengöring

-

Kylrummets fläktgaller och fläktvingar var smutsiga/dammiga. I kylen förvarades
livsmedel utan varuskydd.
Samtliga kransilar.
Skärskivor lufttorkades mellan diskbänk och påtagligt smutsig kakelvägg. Övriga
diskade skärskivor med synlig smuts.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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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.

