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Yasmin Grill
Allégatan 44
503 37 BORÅS

Besöksdatum

4 december 2018

Anläggning

Yasmin Grill

Plats

Allégatan 44

Fastighetsbeteckning

Pomona 7

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Yasmin Grill
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena rengöring, utrustning, hygien och lokalens skick.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att vissa delar av de påtalade bristerna var åtgärdade eller
påbörjade medan andra inte var tillräckligt åtgärdade.





Kylförvaring i nedre våning är ny, temperaturerna var tillfredställande.
Golvmatta införskaffad till övervåningen, inväntar hantverkare
Avloppet är kopplat till diskavdelningen och belysning finns.
Personal byter om till arbetskläder på plats

Följande brister noterades:
Lokalen och utrustning

-

Belysning saknades i del där frysförvaring sker (övre våning).
Utrustning för att temperaturövervaka kylar/frysar och livsmedel saknades.

Brister i rengöring, hantering och hygien

Övre våning:
- Alla kylar in- och utvändigt var smutsiga
- Träytor i trappan (väggar och räcke) mellan våningarna var i behov av rengöring
- Tvål och torkpapper saknades på toalett och vid diskbänk
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Nedre våning:
- Galler och vingar på bordsfläkt var smutsiga
- Fläktfilter ovanför fritösen var smutsig med ansamling av fett och damm
Övrigt
Beslut om föreläggande angående ovanstående noterade brister kommer att skickas
separat.
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.
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 1 279 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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

