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Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Herrängens Gårds Café
SoN 9.1-03355/2015
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar tillstyrka ansökan för restaurang
Herrängens Gårds Café om serveringstillstånd till allmänheten
måndag till söndag, kl. 11:00 – 00:00 i restaurang och
uteservering.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar
på remissen.

Göran Sjödin

Pål Tennek

Tf. stadsdelsdirektör

Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Socialnämndens tillståndsenhet har inkommit med en remiss om
serveringstillstånd. Det är Haker and Baker AB som för sin
restaurang Herrängens Gårds Café på Segeltorpsvägen i Älvsjö,
ansöker om tillstånd för servering till allmänheten måndag till
söndag kl. 11:00 till 00:00.
Stadsdelsnämnden ska som remissinstans främst yttra sig över det
som är av lokalt intresse och bedöma eventuella sociala olägenheter
som finns eller kan befaras uppstå eller i övrigt beträffande
restaurangens läge i stadsdelen.
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kansli- och serviceavdelningen
Älvsjö Stationsgata 21
Box 48
125 21 Älvsjö
Växel 08-508 21 000
alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan och föreslår nämnden
att tillstyrka ansökan.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och serviceavdelningen och
behandlats i förvaltningsgruppen 2015-04-16.
Ärendet
Socialnämndens tillståndsenhet har inkommit med en remiss om
serveringstillstånd. Det är Haker and Baker AB som ansöker om
serveringstillstånd för sin restaurang Herrängens Gårds Café på
Segeltorpsvägen 49-51 i Älvsjö. Ansökan avser tillstånd för
servering till allmänheten i såväl restaurang som uteservering,
måndag till söndag kl. 11:00 till 00:00.
Skrivelsen är daterad 2015-04-02 och remisstiden är en månad.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden ska som remissinstans främst yttra sig över det
som är av lokalt intresse och bedöma eventuella sociala olägenheter
som finns eller kan befaras uppstå eller i övrigt beträffande
restaurangens läge i stadsdelen. Det kan gälla t.ex. restaurangtätheten i speciella områden med känd missbruksproblematik,
ordningsproblem, störningar för närboende etc.
Förvaltningen har besökt restaurangen som är belägen i ett lugnt
villaområde alldeles intill Långsjön i Älvsjö. Fastigheten består av
tre hus, varav en rymmer café- och restaurangdel med servering till
allmänheten. Förvaltningen har inga invändningar mot att
restaurangen får serveringstillstånd och föreslår nämnden att
tillstyrka ansökan.
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Bilagor
 Remissen 2015-04-02
_______________________
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