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Restaurang Stråket
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Stråket får tillstånd för servering av alkohol
för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Susanna Wahlberg
Verksamhetschef

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om
serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala
aspekterna.
Restaurang Stråket finns på Lindhagensterassen tre i hörnet Warfingesväg och
Lindhagensgatan. Det är ett nybyggt hus där SL-huvudkontor skall flytta in i om ca två
veckor. Restaurangen kommer att öppna i slutet av mars. Det skall vara en lunch och al a
carte restaurang. Man kommer att ha plats för ca 80 - 90 gäster och kommer enbart att ha
musik från stereo. Lokalytan är 260 kvm. Restaurangen kommer att finnas i gatuplanet.
Runt omkring finns kontor och det kommer när det är klart med all byggnation att finnas
fyra höghus med hyresgäster vid sidan om huset.
Restaurangen kommer till att börja med att ha öppet måndag – fredag mellan klockan
11.00 - 22.00 samt söndag mellan klockan 15.00 - 20.00.
I remissen har man ansökt om uteservering mellan klockan 11.00 - 22.00 som man har
återtagit och meddelat Tillståndsmyndigheten. Anledningen är att det måste vara klart
med byggandet och att parken skall bli klar utanför. Man kommer att komplettera med en
ny ansökan våren 2008.
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När det gäller tillgängligheten så är den god. Inga trappor in till själva restaurangen och
toaletten.
Polisen, Familjeenheten, Vuxenenheten samt drogsamordnaren har inga synpunkter.
Pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet och handikapprådet har avböjt möjligheten att
yttra sig i ärendet.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att restaurang Stråket bör få tillstånd för
servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-01.00.
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd

