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Serveringstillstånd för Golfbaren Aspudden
Yttrande till socialnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Hägersten - Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att
Golfbaren Aspudden AB kan få tillstånd att få servera
alkohol till allmänhet vid restaurang Golfbaren Aspudden.
2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar
på remissen.
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stadsdelsdirektör
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Preventionssamordnare
Telefonvägen 30
Box 490
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Telefon 08 508 23 362
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Linda Palo
avdelningschef

Sammanfattning
Golfbaren Aspudden AB ansöker om tillstånd för alkoholservering
vid restaurang Golfbaren Aspudden, Hövdingagatan 14. Ansökan
gäller att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten vid uteservering med serveringstid
kl. 11.00 -23.00 för måndag till söndag under perioden 0401-1031.
Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd
meddelas. Kontorsutlåtande har lämnats.

Tjänsteutlåtande
Dnr 26-2017-1.5.2
Sida 2 (2)

Bakgrund
Sökande ansöker om att få servera vin och starköl till allmänheten
vid restaurang Golfbaren Aspudden, Hövdingagatan 14 med
serveringstid måndag-söndag klockan 11.00 - 23.00 under perioden
0401-1031.
Ärendet
Serveringen ligger i anslutning till minigolfbanan i Aspuddsparken.
Verksamhetens inriktning är golfbana med restaurangverksamhet.
Restaurangchefen tillämpar ansvarsfull alkoholservering.
Social bedömning
Som granne till restaurangen ligger en parklek med inriktning mot
djurhållning, med hästar, kaniner och får som attraherar många
besökare. I närområdet finns även en högstadieskola. Det finns viss
problematik med alkoholdrickande bland ungdomar i parken. Om
serveringsområdet tydligt avgränsas från omgivande park och
ständigt är under övervakning av serveringspersonal, bedöms risken
att alkohol serveras/langas till underåriga som liten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering.
Ärendet har redovisats på samverkansgrupp den 2 maj.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot meddelande av serveringstillstånd för vin och starköl, för Golfbaren Aspudden AB:s
restaurang Golfbaren Aspudden på Hövdingagatan 14.
Bilagor
1. Ansökan
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