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Miljöförvaltningen 2019-01-09 
Dnr: 2019-000444 

  Objekt: 47535 
Org.nr: 556769-8732 

 

Handläggare 
Linnea Henriksson 
08-508 27 997 
linnea.irene.henriksson@stockholm.se 

Färgfabriken Evenemang AB 
 
Lövholmsbrinken 1 
117 43 STOCKHOLM 

Kontrollrapport 
Miljöförvaltningen utförde 2019-01-08 en livsmedelskontroll av Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1. Det var 

en ordinarie kontroll, som myndigheten gör regelbundet. Kontrollen gjordes i form av en oanmäld 

inspektion.  

 

 

 

   

 Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen 

Det som kontrollerades var: 

 Giltig registrering 

 Rutin för kontroll av leverantör 

 Spårbarhet, stickprov på torsk 

 Sann information 

 Lokalernas utformning och skick: Förutsättningar för god 

hygien; tillgång till toalett; toalettens placering; möjligheter till 

handhygien; skadedjurssäkring; omklädningsrum 

 Personlig hygien och skyddskläder 

 Rengöring av lokaler, redskap och utrustning 

 Temperaturkontroll 

 Riskhantering vid nedkylning 

 Riskhantering vid tillagning 
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Ytterligare upplysningar 

Synpunkter och frågor 

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till 

livsmedelskontrollen@stockholm.se eller skriv till Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm. Det är 

viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också vända dig med frågor om innehållet 

i rapporten. 

Information om kontroll, regler och avgifter 

Miljöförvaltningen kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Innehållet i kontrollrapporten 

återger endast resultatet av det som kontrollerats. Det är inte en bedömning av hela verksamheten. 

Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på webbplatsen 

www.livsmedelsverket.se. Information om avgifter och vad som gäller i Stockholm finns på 

http://www.stockholm.se/livsmedel. 

Närvarande 

Från företaget deltog Isak, Åbi, Fredrik och Lisa. Från myndigheten deltog Linnea Henriksson, 

livsmedelsinspektör. 

 

För miljöförvaltningen 

 

Linnea Henriksson, livsmedelsinspektör 
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