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Bönan & Prinsen Mat & Café
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Bönan & Prinsen
Mat & Café får tillstånd att servera alkohol till allmänheten
alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Susanna Kiesel
Avdelningschef

Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt
ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd
stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Social omsorg

Ärendet
Bönan & Prinsen är ett kvarterscafé på Love Almqvists väg 8 och är
en liten idyll mellan husen på Kristinebergs höjder. Caféet öppnade
i november 2014 och där kan man få frukost, lunch och middag.
Ägarparet har satt sin personliga prägel på det lilla caféet.
Längre ned på gatan finns en pizzeria annars är det bara privata
bostäder i husen runt om kring.
Tidigare har det varit ett kontor i lokalen.

Lindhagengatan 76
1002 28
Telefon 0850808012
Växel 0850808000
Fax 0850808099
ann-britt.swardhult@stockholm.se
stockholm.se

Lokalytan är
ca 25 kvm och kan ta emot ca 18 gäster och
Stockholm
uteserveringen kan ta emot ca 20 gäster.
När det gäller tillgängligheten så är det ingen trappa in i lokalen och
caféet har ingen toalett.
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Uteserveringen ligger på en platå under träden och dit är det en
trappa upp.
Enbart dov bakgrundsmusik förekommer.
Bönan och Prinsen kommer att ha öppet måndag kl 11.00 -15.00,
tisdag – lördag 10.00 – 20.00 och söndagar 10.00 – 19.00.
Under juni månad stängt söndagar och måndagar.
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, Vuxensektionen och Preventionsenheten Fält och
fritid har inga ytterligare synpunker. 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 11 juni 2015.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd
tillstyrker att Bönan & Prinsen Mat& Café får tillstånd att servera
alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.
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