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Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.
Juiceverket
Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1–07245/2014

Förvaltningens förslag till beslut
1. Nämnden i sitt remissvar avstyrker Juiceverkets ansökan om
serveringstillstånd.
2. Omedelbar justering.

Denise Melin
tf. stadsdelsdirektör

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 604-2014-1.5.2. Barrels
Sida 2 (2)

Ärendets beredning
Detta ärende är berett vid sociala avdelningens stab. Samråd har
skett med förvaltningens fältassistenter.

Bakgrund
Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms
stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är
Juiceverket med adress Långholmsgatan 17 som ansöker om
serveringstillstånd i restaurang måndag till söndag kl. 11.00–01.00
och i uteservering måndag till söndag kl. 11.00- 22.00.
Remissen inkom till förvaltningen den 14 juli. Förvaltningens har
fått anstånd att inkomma med svar till den 29 augusti.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnderna ska som remissinstans främst yttra sig över det
som är av lokalt intresse. Detta kan till exempel gälla sociala
olägenheter som finns eller kan befaras uppstå. Särskilt bör beaktas
restaurangetablering med servering av alkohol i känsliga områden,
såsom i närheten av skolor, ungdomsgårdar eller där många
ungdomar annars brukar samlas, områden med känd
missbruksproblematik och ordningsproblem eller där det finns risk
för störningar för närboende.
Hornstull och närbelägna Tantolunden är känt som ett område där
många ungdomar vistas och samlas. Hornstull är en knutpunkt för
kommunikationer vilket gör att området är lätt att ta sig till även för
personer från övriga delar av Stockholm. I närområdet finns många
restauranger som har serveringstillstånd. Juiceverket är en juicebar
som enligt förvaltningens kännedom blivit populär bland ungdomar.
Förvaltningen vill framhålla vikten av att ungdomar har tillgång till
alkoholfria miljöer.
Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt remissvar avstyrker
Juiceverkets ansökan om serveringstillstånd.

Bilagor
1. Remiss tillståndsenheten, dnr 9.1–07245/2014
2. Karta
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