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Restaurang Nha Trang
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Nha Trang
får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan
klockan 11.00 – 23.00.
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T.f. stadsdelsdirektör

Lisbeth Rieser
Avdelningschef

Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt
ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd
stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
Ärendet
Restaurang Nha Trang kommer att finnas på Fleminggatan 60.
Beräknas att öppna i september. Man kommer att servera
vietnamesisk mat.
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Lokalytan är ca 90 kvm och man kommer ha plats för ca 30 - 35
gäster.
Utmed Fleminggatan finns olika affärer och restauranger och i huset
i övrigt finns
privata bostäder. Det har funnits restaurangverksamhet
Stockholm
tidigare i dessa lokaler.
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Tillgänglighetskraven är ej uppfyllda. Det är ingen trappa in till
lokalen men det är ganska trångt i bottenvåningen och det är en
smal trappa upp där det finns ytterligare platser. Toaletten som finns
där är inte handikappanpassad.
Enbart dov bakgrundsmusik kan förekomma.
Restaurang Nha Trang kommer att ha öppet vardagar mellan
klockan 10.30 – 22.00. lördagar klockan 10.30 – 23.00 samt
söndagar mellan klockan 10.30- 22.00.
Vid varje besök i samband med ansökan om alkoholtillstånd
informerar stadsdelsförvaltningens handläggare om vikten av att
restaurangen är tillgänglig även för personer med funktionshinder.
Boverkets informationsbroschyr för fastighetsägare ” Enkelt
avhjälpta hinder ” överlämnas.
Familjeenheten, Vuxenenheten och Preventionsenheten Fält och
fritid har inga ytterligare synpunkter. Lokala pensionärsrådet och
Rådet för funktionshinderfrågor kommer att ha möjlighet att yttra
sig i ärendet men synpunkter har inte varit möjligt att få med i detta
tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter finns i respektive protokoll.
Synpunkter dukas till sammanträdet den 28 augusti 2014.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår Kungsholmens stadsdelsnämnd att
tillstyrka att restaurang Nha Trang får tillstånd att servera alkohol
till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 23.00.
1. Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete
med serveringsfrågor.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

