Socialnämnden
Tillståndsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2022-08-17
Sida 26 (41)

§ 24
Hanks Cafe - Alenus AB - Nytt
serveringstillstånd
Dnr: 9.1.1-4119/2022
Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Alenus AB, organisationsnummer
556848-4264, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, för
servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, måndag till
söndag i restaurang mellan klockan 11:00 - 23:00 samt i uteservering
mellan klockan 11:00 – 22:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 §
alkohollagen.
2. Tillståndsutskottet avslår ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i uteservering till klockan 23:00.
Serveringstid mellan klockan 22:00 – 23:00 i uteservering beviljas
under två års prövotid enligt 8 kap. 19 § alkohollagen och
Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd.
3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30
minuter efter det att aktuell serveringstid för uteserveringen upphör.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att
utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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§ 25
Voodoo Room - Voodoo Room AB - Nytt
serveringstillstånd
Dnr: 9.1.1-1067/2022
Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Voodoo Room AB, organisationsnummer
559345-1973, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker,
måndag till söndag i restaurang mellan klockan 11:00 – 23:00 samt i
uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00. Beslut fattas enligt 8 kap.
2 § alkohollagen (AL).
2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan
22:30 enligt 8 kap 17 och 19 §§ AL.
3. Ovanstående förutsätter att bolaget styrker dispositionsrätten samt
finansieringen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2022-11-17. Om
inte förbehållet är uppfyllt upphör beslutet att gälla. Tillståndsbevis
utfärdas först när förbehållet är undanröjt.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att
utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Socialförvaltningen, Tillståndsenheten, Box 44, 123 21 Farsta
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