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Widrikssons Åkeri AB
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Resultat av livsmedelskontroll
Verksamhetens namn
Verksamhetens plats
Verksamhetsutövare
Organisations-/personnummer

Widrikssons Åkeri AB
Västberga Allé 61
Widrikssons Åkeri AB
556518-3067

Miljöförvaltningen kontrollerade er livsmedelsverksamhet
2015-09-22. Det var en ordinarie kontroll, som vi gör
regelbundet. Kontrollbesöket var oanmält. Närvarande från er
var Mats Holst, driftschef och från miljöförvaltningen Kajsa
Fornarve.

Sammanfattande bedömning
Miljöförvaltningen bedömde vid kontrollen att ni följde
reglerna i livsmedelslagstiftningen på de områden vi
kontrollerade. Vi konstaterade alltså inga avvikelser från
reglerna.

Miljöförvaltningens iakttagelser och
bedömning
Här beskriver vi vad vi kontrollerade, vad vi såg och hur vi
bedömde det. När det är avvikelser från lagstiftningen skriver
vi också var ni kan läsa reglerna. Avvikelser från
lagstiftningen betyder att vi bedömer att man inte följer
reglerna för det vi kontrollerar.

ECOS Mall – 132_52_kontrollrapport 2015-01-02

Kontrollområden utan avvikelser

Miljöförvaltningen
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Infrastruktur, lokaler, utrustning, fordon
Miljöförvaltningen kontrollerade verksamhetens lastbilar som
används vid transport av livsmedel. Ni förklarade att ni kör ut
matkassar till privata kunder samt förpackade livsmedel till
skolor och förskolor till en närliggande kommun.
De fordon som användes bedömdes som lämpliga för frakt av
livemedel. Inga avvikelser konstaterades.
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Säker hantering, lagring och transport
Ni kunde redogöra en godtagbar rutin för hur livsmedel
fraktades i lastbilarna. Vi kontrollerade kyl- och frysutrymmen
i lokalerna där livsmedel packas om och sedan distribueras
vidare. Inga avvikelser hur livsmedel förvarades
konstaterades.
Rengöring och desinfektion
Utrymmen där livsmedel förvarades var rena. Enligt uppgift
städas lastbilarna efter behov. Vi kontrollerade rengöringen av
en lastbil och bedömde den som tillräckligt ren.
Temperatur
De fordon ni använde var utrustade med kyla och frys. Ni
hade just påbörjat ett arbete att ta fram ett loggsystem där
temperaturen på varorna i lastbilarna kommer loggas och som
ni därefter kan följa på internet. Systement var vid
kontrolltillfället inte än klart.
Temperaturer i kyl- och frysutrymmen i lokalerna var
tillräckligt låga och utan avvikelser.
Spårbarhet
Arbetssätt för att spåra livsmedel bakåt och framåt ett led i
kedjan fanns.

Ni betalar för att vi kontrollerar er
verksamhet
Ni betalar en avgift varje år för miljöförvaltningens
livsmedelskontroller. Avgiften täcker till exempel tiden då vi
förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva
rapporten efter besöket. Om vi behöver lägga mer tid än ni har
betalat för, kommer ni att få betala 1 250 kronor per timme vi
arbetar.

Ring eller skriv om ni har synpunkter
Om ni har synpunkter eller frågor om denna kontrollrapport är
ni välkomna att höra av er till mig.
Miljöförvaltningen
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Kajsa Fornarve
Livsmedelsinspektör
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Vi kontrollerar för att minska riskerna
Miljöförvaltningen kontrollerar restauranger och andra
livsmedelsföretag för att se till att de följer lagstiftningen, och
för att minska riskerna för konsumenterna. Vi gör kontrollerna
med stöd av 11 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt artikel
1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa
och djurskydd.
Du kan läsa lagstiftningen, vägledningar och annan
information på Livsmedelsverkets webbplats: www.slv.se
Du kan också läsa mer hos oss på miljöförvaltningen i
Stockholms stad: http://foretag.stockholm.se/livsmedel
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