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Verksamhet

Fastighetsägare

KARIIP NYGÅRDS SAMF. F.
FRITID
Bolagsadress

Besöksadress

STENÄNG

Utsl«iftssdatum

20t6-06-09

2016-06-10

Diarienummer

2016-M1138

8

Ort

Ort

21564 BLENTARP

Fastighetsbeteckning

KARIIP 9:89

Orgnummer
1

Inspektionsdatum

16406-6685

Föregående kontrollbesök

Bedomning enligt checklista:

Dec 2015

Livsmedelsanläggning

Helhetsomdöme Godkzint

Syfte

Planerad kontroll
Awikelser från föregående kontrollbesök

Kontrollmetod:

\amä1d/oanmäld

åtgåirdade

Inspektion

Föranmäld

Omdöme avseende företaget vid inspektionstillftillet

Godkänt
Följande kontrollornråden har fått den sammanfattande bedömningen.
Awikelser (A)

Antal: 0
Ej aktuella punkter (EA)

3.2,8.7,8.2, 9.3, 11.2, 11.4, 71.5, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, l4.l

Antal: 12
Ej kontrollerade punkter
(FK)

Antal:0
Kommentarer

2.1 Råvaror: Råvattenprov tas 1 gånger per år enligt egenkontroll.
4.1 Hantering och forvaring av

avfall: Bra ordning inne i verket. Inget onödigt förvaras diir, inga kemikalier

eller liknande
5:1 Skadedjursbekiimpning: Det har aldrig forekorrmit några skadedjur inne i verket. Vid inspektionen
diskuterade_vi aldrig golvbrunn men det är kanske något som bör ses över? Så att skadesjud inte kan ta sig in
detta hå11.

Är

aZir ett

tillräckligt finmaskigt nät?

6.1 Rengöring och desinfektion: Mycket bra ordning inne i verket.
10.1

Utbildning: Verkskötare Karl Areskough kommer gå dricksvattenhygienutbildning till hösten.

11.6 HAccP-baserade ft)rfaranden: Denna punkt handlar om att man ska ha

tillräcklig szikerhetsbarriiir

11.8 HAccP-baserade ftjrfaranden: Denna punkt handlar om att man dokumenterar det som görc - t.ex
reperationer, underhåll filter, kontroller vattenverket, mätningar.
12.3 Information: Det finns ftirdiga mallar for lappar att sätta upp om något akut skulle uppstå med vattnet.
Lappar sätts upp på anslagstavlorna och vid behov kontaktas även abonenterna personligen. Färdiga listor med
kontaktuppgifter finns. Abonennterna har även kontaktuppgifter till Karl, Claes-Göran ifall de skulle upptäcka
något med vattnet. Svarar varken Karl eller Cleas-Göran finns även en tredje verkskötare att kontakta.

i5.1 Övrigt: Egenkontrollen är uppdaterad och provtagningsprogrammet är faställt hela år 2016 ut. All
dokumenration om verket finns sparat på flera olika ställen ifall en dator eller liknande skulle haverera, så att
inforrnationen inte ftirloras.
bra ordnins och kontroll!

För ti lsl,nsmYnd igheten
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KARL ARESKOUGH
Företagets representant

