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Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 05-05-28

Ballbreaker Activity Centra AB
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden anser att Ballbreaker Activity Centra AB bör få tillstånd
för servering av alkohol för allmänheten vardagar mellan klockan 11.0023.00 och fredag, lördag och söndag mellan klockan 11.00 - 01.00 och vid
behov för slutna sällskap fram till klockan 03.00.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Elisabet Andersson
Verksamhetschef

Bakgrund
Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar
om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att
belysa de sociala aspekterna.
Ballbreaker Activity Centra AB är under uppbyggnad och kommer att
öppna i början på augusti. Adressen är Warfvingesväg 19 och är VM-datas
gamla lokaler. Lokalytan är 3120 kvm. Lokalerna ligger 8 meter under
marken och det finns enbart kontorslokaler i husen runt omkring.
Aktivitetscentrat har 7 st aktieägare och 4 av dessa arbetar heltid med
detta. Man kommer att ha bowlingbanor, sportbar, biljardbord, racingsection, rallysimulatorer, golf, skytte och fotbolls simulator, bilbana. Det
kommer också att finnas en relaxavdelning med tillhörande duschar.
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Lunchrestaurang kommer också att finnas där man kommer att servera
husmanskost. I puben ska det serveras lite enklare mat. Det kommer att
finnas ungefär 60 sittplaster och tillsammans med puben sammanlagt
mellan 60-100 platser.
Målgruppen man vänder sig till är allmänheten och vid behov så kommer
man att ha slutna sällskap t ex företag, personalfester och julbord m m.
Man kommer också att rikta sig till gruppen äldre, handikappade och
småbarnsföräldrar då man även kommer att installera ett lekrum för
barnen under dagtid.
Handikapptillgängligheten är god med hiss ner från gatuplanet samt en
handikapptoalett.
Polisen, Familjeenheten, Vuxensektionen och drogförebyggaren har inga
synpunkter. Pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet och
handikapprådet har avböjt möjligheten att yttra sig i varje enskilt ärende.
Stiftelsen Hotellhems ungdomsboende samt Stadshagsskolan ligger i
närheten men att området i övrigt mest har karaktär av industriområde.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att Ballbreaker Activity Centra
AB bör få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vardagar mellan
klockan 11.00-23.00 och fredagar, lördagar och söndagar mellan klockan
11.00-01.00 och vid behov för slutna sällskap fram till klockan 03.00

1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med
Serveringstillstånd
3. Karta över Ballbreker Activity Centra AB

