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Stadshagens värdshus
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Stadshagens värdhus får tillstånd för servering av alkohol
till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00 samt för uteservering alla dagar
mellan klockan 11.00 - 22.00.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Susanna Wahlberg
Avdelningschef

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
Stadshagens värdshus finns på Warfingesväg 27 och är beläget inom Stadshagens
industriområde. Värdshuset ligger nära Stadshagens tunnelbanestation och St: Görans
sjukhus. Det finns inga bostäder i närheten utan enbart kontor. Det har funnits restaurang i
huset i många år och det har skett ett ägarbyte för några år sedan. Värdshuset serverar
svensk husmanskost och modern asiatisk mat.
Idag har man tillstånd till klockan 01.00 samt för uteservering fram till klockan 22.00 alla
dagar.
Lunchrestaurangen har öppet vardagar mellan klockan 08.00 -15.00. Kundkretsen man
vänder sig till är de många hantverkare som arbetar inom området och de personer som
arbetar på kontoren i närheten samt lärare och elever från närliggande skolor.
Lokalytan är ca 500 kvm stor och restaurangen tar ca 300 - 350 gäster. Värdshuset är
indelat i två olika delar. En del som man äter lunch i. Ett plan ovanför är tänkt som
festvåning men kan användas om så behövs till lunchrestaurang.
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När det gäller tillgängligheten så finns det inga trappor in till restaurangen och toaletten är
stor och rymlig.
I den här remissen ansöker man om tillstånd till 03.00 måndagar och lördagar samt
söndagar, på grund av att man tänker pröva olika arrangemang vissa kvällar vid behov.
De övriga dagarna stänger man klockan 01.00. När det gäller musik så kommer man att
använda sig Dj och levande musik.
Det har blivit fel i ansökan när det gäller uteservering. I dag har man tillstånd till klockan
22.00 och så skall det vara i fortsättningen också.
Polisen, Familjeenheten, Vuxensektionen samt preventionssamordnaren har inga
synpunkter. Pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet och handikapprådet har avböjt att
yttra sig i ärendet.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att Stadshagens värdshus bör få tillstånd att
servera alkohol till 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.

