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förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra
gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5
vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Serveringsstället ska
vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstiden slut.
4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med
servering, och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå
STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 8
kap. 17 och 19 §§ AL.
5. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå,
dels bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
om prövotid fram till 2015-06-23 och i övrigt enligt
förvaltningens förslag.
§ 24
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Champell
Coffeehouse & Loungebar, Birger Jarlsgatan 34

Dnr 9.3-04684/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att bevilja The Coffee Place AB,
556930-0840, serveringstillstånd för spritdrycker, vin
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:30,
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan
03:00 i restaurangen avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL,
på grund av risken för störningar till närboende.
3. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurang medges under
ett års prövotid fredagar och lördagar.
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4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och
lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har
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lämnat serveringsstället. Villkoret gäller under prövotid för
servering till klockan 03:00.
5. Villkor meddelas att all personal som arbetar med
servering, och inte är tillfälligt anlitade ska genomgå
STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret
gäller under prövotid för servering till klockan 03:00.
6. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast
klockan 23:00, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.
7. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ferhat Yildiz med
biträde av Orcum Öcal.
Förslag till beslut
Ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande
från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta att ge
sökanden serveringstid till klockan 03:00 fredagar och
lördagar på prov ett år med därtill förenade villkor, och i
övrigt enligt förvaltningens förslag.
§ 25
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornhuset,
Långholmsgatan 17-21

Dnr: 9.1-03632/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att avslå Knivsöder AB:s, 5568665417, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, dagligen i restaurangens entréplan till
klockan 03:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.
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2. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan
03:00 i restaurangens entréplan fredagar och lördagar, på
prov ett år.
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3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredag och

