
Året som var
Ett udda, och väldigt tufft år lider mot sitt slut. 

Vi har alla fått anpassa oss efter de nya reglerna 
och rekommendationerna som kommit och införts, 
många gånger med väldigt kort varsel. Bord har fått 
plockats bort, och handsprit ställts fram. Det är ett 
otroligt tufft läge för många verksamheter. Vi hoppas 
att det snart går mot ett normalläge igen.

Vi livsmedelsinspektörer har kontrollerat trängsel. 
Vi har även gjort betydligt mer förbokade kontroller 
än ett normalår, och dessutom några kontroller på 
distans i slutet av året.

Matsvinn
Under 2020 har vi tagit fram informationsmaterial 
om hur ni kan minska matsvinnet i er verksamhet. 
Materialet bifogas det här brevet.

MSO-projekt 2020 och 2021
Varje år genomför Miljösamverkan Sydost (MSO) ett 
livsmedelsprojekt. MSO är ett nätverk som består av 
livsmedelsinspektörer samt miljö- och hälsoskyddsin-
spektörer från Kalmar och Gotlands län.

Årets projekt har varit ett tillsynsprojekt med fokus 
på riskerna med EHEC och Campylobacter som är 
bakterier som kan finnas i rått kött. 

Inom projektet har en broschyr och en plansch tagits 
fram och inspektioner utförts. Inspektionerna visade 
att de flesta hanterar riskerna med dessa bakterier på 
ett bra sätt, vilket vi är glada över. Broschyren och 
planschen bifogas det här brevet. Vill ni ha dem i 
tryckt format? Kontakta ida.pettersson@hultsfred.se.

Nästa års projekt kommer att ha fokus på spårbarhet, 
med inriktning på kött och ägg. 

Till alla livsmedelsverksamheter 
i Hultsfreds och Vimmerby kommuner

Detta är ett informationsbrev från livsmedelsinspektörerna på Hultsfred-Vimmerby 
miljö- och byggnadsförvaltning. Vi skickar ut det till alla livsmedelsverksamheter i 
Hultsfreds och Vimmerby kommuner för att informera, ge tips och påminnelser.

Anmäl ändringar och avslut
Om du har avslutat din livsmedelsverksamhet är det 
bra om du hör av dig till någon av oss livsmedels-
inspektörer innan årsskiftet. Då slipper du betala 
kommande årsavgifter.

Tänk också på att du ska anmäla så kallade ”väsent-
liga ändringar” till oss. Det kan till exempel vara att 
du börjar hantera andra typer av livsmedel eller att 
du byter namn på verksamheten. Fråga oss om du är 
osäker!
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God jul och 
gott nytt år!


