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Serveringstillstånd för Restaurang Lövholmen
Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Megib AB kan få
tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten klockan
17.00 – 02.00 vid Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2, samt vid
tillhörande uteservering klockan 17.00 – 22.00.
.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Gunnar Ohlsén
avdelningschef samhällsplanering

Sammanfattning
En ansökan om utökad serveringstid har inkommit till nämnden för yttrande.
Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
vid Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2, med serveringstid kl 17.00-02.00,
samt vid tillhörande uteservering med serveringstid kl 17.00 – 22.00.
Förvaltningen har inget att invända mot meddelandet av serveringstillstånd för
starköl, vin och spritsrycker i enlighet med ansökan från ovan nämnda
serveringsställe.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering.
Bakgrund
Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om utökad
serveringstid, för remissyttrande. Sökanden är Megib AB.
Remisstiden går ut 2009-10-17.
Sökanden avser att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid
Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2, med serveringstid kl 17.00-02.00 samt
vid tillhörande uteservering med serveringstid kl 17.00 – 22.00.
Restaurang Lövholmen
Restaurang Lövholmen är belägen i ett område med inte mindre än 10
gymnasieskolor i närheten. Fastigheten vari restaurangen är belägen hyser 6 av
dem.
En ansökan inkom till nämnden för yttrande i augusti 2009 gällande
alkoholservering vid Culinar (nuv Resaturang Lövholmen). Ansökan avsåg då
serveringstillstånd till allmänheten kl. 11:00-01:00 och med uteservering t o m 22
oktober 2009 med serveringstid kl. 11:00-22:00.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansåg att restaurang Culinar kan få
tillstånd att servera alkohol till allmänheten med reservation för att serveringstiden
ändras till att påbörjas tidigast kl. 17:00.
Nu har en ansökan inkommit för yttrande från ovan nämnda restaurang, för att få
utöka serveringstiden till allmänheten till klockan 02.00, samt ansökan om
uteservering med serveringstid kl 17.00 – 22.00.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot meddelandet av utökad serveringstid för
Restaurang Lövholmen i enlighet med ansökan från Megib AB.
Bilagor
Ansökan
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