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Inspektionsdatum

2015-10-15

Anläggning

Borås Motorstadion Gäddered

Plats

Gäddered

Fastighetsbeteckning

Skrapered 1:90

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Borås Motorallians
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades; lokaler, hantering, rengöring och
temperaturer.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Kioskverksamheten är öppen vid tävlingar ca 6 gånger per år. Då serveras korv med
bröd, dricka, kaffe, godis och vid någon tävling färdigstekta hamburgare.
Följande brister noterades:
Lokalen

-

Taket ovanför fläkten var trasigt
Lite mögel konstaterades på vägg ovanför serveringsluckan.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Underhållsbrister kan skrivas upp i en underhållsplan.
Övrigt
Borås Motorstadion Gäddered har en egen vattentäckt, vatten finns att tillgå utanför
kiosken i en kran. Vattnet används även till korvkokning, kaffe och disk.
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I slutet av året kommer Miljöförvaltningen att meddela er om ni behöver registrera er
vattentäkt. Vi kommer även göra en bedömning om ni ska vara registrerad som
livsmedelsverksamhet då er livsmedelshantering endast uppgår till 6 gånger per år.
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

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.

