
Livsmedels-
& Skadedjurskontroll.



MATSÄKERHETSPROGRAM
Vårt program för matsäkerhet är unikt framtaget för 
storkök, restauranger och dagligvarubutiker. Verksam-
heter inom dessa branscher förväntas uppfylla lagkrav 
och riktlinjer som berör matsäkerhet och hygien. 

I vårt matsäkerhetsprogram utför vi kontinuerliga hy-
gieninspektioner, vi ger dig kunskap om eventuella bris-
ter, vi tar fram handlingsplaner, följer upp och bistår dig 
med att dokumentera det som myndigheterna kräver.  
Vi hjälper dig med ditt egenansvar för att verksam-
heten ska kunna hålla god kvalitet och säkerhet. Utöver 
detta utför vi provtagningar och temperaturkontroller. 

Vi erbjuder dig även ett digitalt system för egenkontroll 
som baseras på riktlinjerna från HACCP. Egenkontroll-
programmet skräddarsyr vi helt efter din verksamhet 
och gör det lätt att fylla i, ha tillgång till och följa upp 
eftersom du enkelt når det digitalt genom din dator, 
surfplatta eller mobil.  

SKADEDJURSPROGRAM
Vår metod är anpassad för att ger dig ett långsiktigt 
och bekymmersfritt resultat. Våra skadedjurstekniker 
har kunskapen som krävs för att ge dig konkreta råd 
om vad som kan förbättras. Ofta är underhåll, rätt typ 
av rengöring och utbildning insatser som snabbt ger 
resultat och lönar sig. 

Våra erfarna skadedjurstekniker gör regelbundna och 
förebyggande inspektioner för att minimera risken med 
skadedjur. Får du påhälsning av gnagare, insekter eller 
flugor agerar vi professionellt och garanterar dig att du 
snabbt blir av med problemet. 

Vi strävar alltid efter att använda miljövänliga metoder 
vid bekämpning av skadedjur. Behöver vi finna andra 
lösningar har vi ett brett spektra av både kunskap och 
hjälpmedel. Säkerhet är viktigt för oss och vi informerar 
därför alltid efter en genomförd aktion på ett lättför-
ståeligt sätt om vilka kemikalier som har används och 
vad som är viktigt att tänka på efter vårt besök. 

Det här ingår
 ; Hygieninspektioner
 ; Temperaturkontroll
 ; Handlingsplan baserat 

på brister
 ; Provtagningar 
 ; Uppföljning med 

dokumentation 
 ; Hjälp med myndig-

hetskrav 

 ; Skräddarsydd  och 
digital egenkontroll 

 ; Support

Vi erbjuder också
 ; Utökad provtagning
 ; Hjälp vid misstänkt 

matförgiftning

Det här ingår
 ; Inspektionsrond 
 ; Riskbedömning med förebyggande åtgärdsförslag
 ; Kartläggning av skadedjursaktivitet
 ; Miljövänlig bekämpning
 ; Sanering
 ; Akut service
 ; Support

Vårt koncept.

Våra utbildade hygien- och skadedjurstekniker har kompetensen att ta ett övergripande ansvar så att din verk-
samhet lever upp till myndigheternas krav och branschens normer. Vi erbjuder två program och skräddarsyr ett 
paket som passar dina behov.



Vår garanti
 ; Kostnadsbesparing
 ; Snabb och  

förstklassig service

Intresserad?

Till: kontakt@tingstad.se

Ämne: HYGIENKONCEPT

Skicka

Anmäl ditt intresse till din säljare, eller genom att skicka ett e-mejl 
till kontakt@tingstad.se

När du valt att inleda ett samarbete med Tingstad avseende mat-
säkerhet och skadedjur är resten enkelt. Vi hjälper dig att avsluta 
dina pågående avtal och håller koll på när din första kontroll måste 
genomföras. Du blir kontaktad av oss i god tid innan med nödvän-
digt material och inspektionsplaner. 

Du får ett kostnadsförslag baserat på dina behov. Vi garanterar dig 
att du gör en kostnadsbesparing för din verksamhet. 

En av våra erfarna hygien- och skadedjurstekniker tar kontakt 
med dig och kommer ut på ett kostnadsfritt besök. Du kommer få 
handfasta råd och tips som din verksamhet behöver för att leva 
upp till lagkrav och branschstandard. 

SÅ HÄR GÖR DU

2.

3.

4.

1.

Tingstad är certifierade mot ISO 14001 och 9001 (Miljö och Kvalitet).

Det innebär bland annat att en extern part granskar att vi upprätthåller hög kvalitet, att vår 
personal har korrekt utbildning/kompetens, att vi jobbar enligt miljömedvetna principer, har 
god dokumentationsstyrning samt att vi följer gällande lagar och föreskrifter.  



Vi hjälper dig!
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag kl 8.00 till 
16.30. Vi hjälper dig gärna med frågor rörande ditt köp, 
leverans, fakturor mm. 
Vår webbutik är öppen dygnet runt och besök gärna 
hemsidan för aktuella öppettider i våra yrkesbutiker i 
Göteborg och Jönköping.

Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.se ©
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Rätt pris direkt
Vi har en rak och ärlig prisstrategi.  
Vi ger dig rätt pris direkt.  
Det innebär att när vi förhandlar till 
oss lägre priser, sänker vi priserna med 
motsvarande till våra kunder.  
Det är inte krångligare än så. 


