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Syfte och mål
Analys av vatten i livsmedelsvagnar var ett projekt som genomfördes sommaren och hösten 2013.
Syftet med projektet var att ta ut vattenprover för mikrobiologisk analys.

Bakgrund
Miljöförbundet har besökt 16 stycken livsmedelsvagnar. Anledningen till besöket var provtagning av
vatten. I livsmedelsvagnarna skall det finnas rinnande varmt och kallt vatten av tjänlig
dricksvattenkvalitet.

Resultat av den första provtagningen av vatten
Resultatet visar att av 16 st vattenprover var det 3 st prover som bedömdes tjänliga, 7 st prover
bedömdes tjänliga med anmärkning och 6 st bedömdes som otjänliga.
Miljöförbundet kontaktade och informerade de verksamhetsutövare vars prover ej bedömdes som
tjänliga och nya prover togs ut. Följande information (se bilaga) togs fram för att underlätta för
verksamhetsutövaren ”Rekommendationer till dig som använder dunkvatten i ditt arbete!”.
Resultat av proverna visar vid första provtagningen att 18,75 % var tjänliga, 43,75 % var tjänliga med
anmärkning och 37,5 % var otjänliga.

De vagnar som har ingått i projekt livsmedelsvagnar 2013 är:

















Pölsevagnen, Stortorget (Jannis Bo Björklund)
Ystapasta, Österports torg (Stellan Nilsson)
Ysta Fisk HB (Marie Olsson)
Ryan´s, Österports torg (Avdullah Gashi)
Nong´s Kitchen, Olssons Bazar (Sompong Jangkot)
Nong´s Kitchen, Österports torg (Sompong Jangkot)
Nual Siam Thai Take Away, Österports torg (Anucha Chunkesa)
Jalla Jalla, Sankt Knuts torg (Ali Majeed Al-Saadi)
Mai Thai Food, Sandskogens camping (Nongkran Kaysfeld)
Ali Baba, Surbrunnsvägen (Saed Nassoura)
Habibi Habibi, Jem & Fix (Bilal Sidani)
Österlens grill, Järnvägs stationen (Bassam Jabory)
Lamara, Järnvägs stationen (Thair Khalid Abdullah)
Gröna vagnen, Österports torg (Nisreen Zaid)
Stortorget, Glassvagn (Magdolna Vizin)
Pölsemannen, Bo Ohlsson (Darko Tokic)
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Resultat efter första provtagningen
Första provet

Ysta Fisk

Tjänligt

Pölsevagnen
Stortorget
Ystapasta
Österports torg
Nong´s Kitchen
Österports torg
Nong´s Kitchen
Olsson’s Bazar
Nual Siam Take Away,
Österports torg
Ryan´s Favoriter
Österports torg
Jalla Jalla
Sankt Knuts torg
Mai Thai Food
Sandskogens camping
Ali Baba
Surbrunnsvägen
Habib Habibi
Jem & Fix
Österlens grill
Järnvägs stationen
Lamara
Järnvägs stationen
Gröna vagnen
Österports torg
Glassvagnen Stortorget

Tjänligt

Pölsemannen
Bo Ohlsson

Tjänligt med anmärkning

Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
Otjänligt
Otjänligt
Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
Otjänligt
Tjänligt med anmärkning
Tjänligt
Otjänligt
Tjänligt med anmärkning
Tjänligt med anmärkning
Tjänligt med anmärkning

Sammanfattning
Årets provtagning har pågått från maj till september. Provresultaten visar att det krävs väl
utformade rutiner angående rengöring av vagnar och hantering av dunkvatten. Några av
livsmedelsvagnarna har fortfarande inte kunnat visa att vattnet är tjänligt. Uppföljande
provtagning kommer att ske till dess att vagnen kan visa upp ett tjänligt analysresultat.
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Bilaga.

Rekommendation
till dig som använder
dunkvatten i ditt
arbete!
Byt vatten minst en gång om dagen.
Rengör och desinficera vattendunkarna.
Byt till nya dunkar ibland och använd dunkar som är
godkända för livsmedel.
Desinficera vattenledningarna till tappkranen i
vagnen.
Undvik att använda slang vid påfyllning av dunkarna.
I annat fall desinficera även slangen.
Använd endast vatten från en kontrollerad
anläggning (t ex kommunens vattenledningsnät).
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