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Serveringstillstånd Fruängsgårdens Servicehus
Yttrande till socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Linda Palo
avdelningschef

Sammanfattning
Sodexo AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid
Fruängsgårdens Servicehus, Gamla Södertäljevägen 5. Ansökan
gäller att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 - 22.00.
måndag till söndag och samma tider vid uteservering. Förvaltningen
har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas.
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Ärendet
Sökande vill servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker vid restaurangen på Fruängsgårdens Servicehus,
Gamla Södertäljevägen 5 med serveringstid måndag-söndag
klockan 11.00 - 22.00 och samma tider vid uteserveringen.
Restaurang Fruängsgårdens Servicehus
Lokalen ligger i servicehuset och riktar sig till dem som bor på
Fruängsgården. De boende önskar möjlighet att komplettera sina
måltider med alkoholstarkare drycker. Sodexo AB har
alkoholservering vid många av sina matserveringar i äldreboenden.
Främst rör det sig om luncher men vid högtidsdagar, vilka kan vara
kalenderbundna som helgaftnar/dagar eller personbundna som
födelsedagstillställningar kan det även vara under kvällstid.
Sociala aspekter
Restaurangen vänder sig till de boende på servicehuset och deras
närstående varför risken för ordningsstörningar eller negativ
inverkan på lokalområdet är minimal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot meddelande av serveringstillstånd för starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och
spritdrycker, för Sodexo AB:s serveringsställe Fruängsgårdens
Servicehus på Gamla Södertäljevägen 5.
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