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Handläggare: Ann-Britt Swärdhult
Tfn: 08/ 508 08 012

Kungsholmens stadsdelsnämnd
sammanträde 2006-03-23

Starbar
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avstyrker att Starbar får utökat tillstånd för servering av
alkohol till allmänheten till kl 03.00 alla dagar.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
verksamhetschef

Bakgrund
Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar
om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd.
Starbar finns på S:t Eriksgatan 22 i närheten av korsningen till Hantverkargatan och intill Fridhemsplan. Starbar är en lunch, pub och discorestaurang. I den ena delen serveras lunchmat från kolgrill och har öppet
alla dagar från klockan 11.00. I den andra delen med en gång emellan så
kommer man till pubdelen där man kan spela automatspel och underhålla
sig med karaoke på onsdagar och på fredagar och lördagar finns även
disco.
Lokalen i lunchresturangen är 120 kvm och har plats för ca 55 gäster och i
den övriga lokalen är det ca 350 kvm och har plats för ca 240 -250 gäster.
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De flesta gäster som kommer är ungdomar och de kommer vid ca 23 tiden
enligt ägaren.
Tillgängligheten är god det finns inga trappor in till själva restaurangen.
Toaletterna finns i stora utrymmen i lokalen.
Till stadsdelsnämnden har inkommit en skrivelse( bifogas) från boende i
fastigheten som upplever stora problem redan idag med störningar från
Starbar. De blir störda av musik och slammer nattetid från restaurangen.
Närpolisen uppger att man har vissa problem med ordningen på platsen
p.g.a. att gästerna är stökiga och högljudda i restaurangen och utanför på
gatan.
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att Starbar som en kompromiss
får ha kvar nuvarande alkoholserveringstillstånd till 01.00 tillstånd men att
man avstyrker en utökning av serveringstillståndet till klockan 03.00
p.g.a. risken för ökade olägenheter för hyresgästerna och ökad oordning
nattetid.
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med
serveringstillstånd
3. Skrivelse från hyresgäster i fastigheten.

