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§ 20
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dao Beach,
Blackebergsvägen 28

Dnr 9.1-03820/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Nockeby Strandkrog AB,
556928-0067, stadigvarande serveringstillstånd för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten, dagligen under perioden 1
maj - 30 september i uteservering mellan klockan 11:00
och 20:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Serveringstid till klockan 22:00 i uteserveringen medges
under ett års prövotid, enligt 8 kap. 19 § AL.
3. Stadigvarande serveringstillstånd i uteserveringen till
klockan 22:00 och till klockan 01:00 fredag och lördag
avslås med hänsyn till risk för störningar, enligt 8 kap. 17
och 19 §§ AL,
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 21
Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Allstar the
Fabolous Sportsbar, Torsgatan 10

Dnr: 9.3-05463/2014

SOCIALNÄMNDEN
Tillståndsutskottet
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se

Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Torsgatans Sportsbar AB,
556390-6543, serveringstid till klockan 03:00 i restaurang
för servering till allmänheten dagligen, under ett års
prövotid, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (AL).
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2. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang
avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL, på grund av risk för
störningar till närboende.
3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter
tjänstgör i restaurangen, fredag–lördag, från klockan 22:00
och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 8
kap. 17 och 19 §§ AL samt stadens riktlinjer för
serveringstillstånd.
4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med
servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas)
genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
Villkoret gäller därefter kontinuerligt, enligt 8 kap. 17 och
19 §§ AL samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 22
Ansökan om utökad serveringstid i restaurang
Musikaliska, Nybrokajen 11

Dnr 9.1-05035/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Musikalia Entreprenad AB,
556965-1689, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
med serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och
uteservering på innergård under ett års prövotid, enligt 8
kap. 2, 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).
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2. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering
på innergård till klockan 03:00 avslås enligt 8 kap. 17 och
19 §§ AL, med hänvisning till befarade störningar till
närboende.
3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter
tjänstgör på serveringsstället fredag och lördag från

