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Lokal & Lemon Bar
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslår att restaurang Lokal & Lemon Bar bör få tillstånd för
servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00 samt för
uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
Verksamhetschef

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
Restaurang Lokal & Lemon Bar finns på Scheelegatan 8. I lokalerna har det funnits
restaurangverksamhet sedan 1997. Lokal & Lemon Bar har funnits där sedan år 2000. Nu
sker ett ägarbyte varför man söker ett nytt tillstånd. Företaget som skall ta över heter
GIPS restaurang AB.
Bakgrundsmusik förekommer. Taket och en vägg är ljudisolerade på restaurangen vilket
har minskat störningsrisken. Ovanför restaurangen finns enbart kontorslokaler men i
husen mittemot finns det kontorslokaler och hyresgäster.
Lokalytan är 283 kvm och har ungefär 100 sittplatser och man serverar ala carte och
vänder sig till en publik över 30 år. När det gäller uteserveringen så har man plats för ca
40 gäster.
I ansökan ansöker man om att ha öppet mellan 11.00 - 03.00 men i dagsläget kommer
man att ha öppet söndag – tisdag till klockan 01.00, onsdag – torsdag till klockan 02.00
samt fredag – lördag till klockan 03.00 och man öppnar klockan 16.00 varje dag. ( man
vill gardera sig från klockan 11.00 och det skulle behövas vid något tillfälle att öppna
tidigare och inte behöva söka nytt tillstånd just för det tillfället.) Restaurangen har haft
dessa öppettider i flera år.
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När det gäller tillgängligheten så är det trappsteg in till själva restaurangen. Man kan
komma in genom en annan dörr med hjälp av personalen. Det finns trappsteg in till
toaletten men behöver man hjälp så hjälper personalen till.
Polisen, Familjeenheten, Vuxensektionen samt drogsamordnaren har inga synpunkter.
Pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet och handikapprådet har avböjt möjligheten att
yttra sig i ärendet.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att restaurang Lokal & Lemon Bar bör få
tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00
samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.
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