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Diarienummer: MOB-2017-275 

Meddelande efter livsmedelskontroll på verksamheten 
Villa Strömsfors, 2017-03-15 
Under en inspektion i den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden. 
Kontrollmetoden innebär ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till 
livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda inspektioner 
genomföras.  

Miljö- och byggenheten har utfört en oanmäld offentlig kontroll av verksamheten Villa 
Strömsfors. Närvarande från verksamheten var Carin Victorin.   

Vid besöket kontrollerades lokalen och utrustingen, säker hantering, lagring och 
transport, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion, temperatur, personlig 
hygien, utbildning och delar i HACCP. Av de kontrollerade punkterna noterades inga som 
avvikelser. Vid kontrollen kan det finnas brister som inte uppmärksammats. 
Livsmedelsföretagaren har alltid det fulla ansvaret att gällande lagstiftning följs. 

Omdöme 
Helhetsintrycket av kontrollen är att verksamheten har god ordning i lokalen och goda 
hygienrutiner för verksamheten. Vid inspektionen genomfördes rengöringsprov med ATP-
mätare på en skräbräda. Resultatet visade på god rengöring. Personalen var väl insatt i 
verksamhetens rutiner och vid besöket noterades inga avvikelser.  

Avvikelser 
Inga avvikelser noterades för de punkter som kontrollerades. 

Övrigt 
Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till 
miljö- och byggenheten. 

Miljö- och byggenheten har granskat faroanalysen som inkom den 3 januari 2017. 
Faroanalysen är en del av Villa Strömfors egenkontrollprogram och hanterar bland annat 
risker som kan uppstå när gäster vistas i köket. Faroanalysen är väl utförd och miljö- och 
byggenheten har inget att erinra.  

Information 
Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har 
skett i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen. 
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Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen 
och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut. 

Avgift 
Kontrollen ingår i den årliga tillsynsavgiften. 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Caroline Nilsson 
Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör 
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Miljö- och byggenheten 

Telefon 0325-184 44 

E-post caroline.nilsson@svenljunga.se 
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