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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2007- 11- 22

Ballbreaker Activity Centra AB
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Ballbreaker Activity Centra AB får tillstånd att
servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 03.00.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Susanna Wahlberg
Avdelningschef

Bakgrund
Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om
serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de
sociala aspekterna.
Ärendet
Ballbreaker Activity Centra AB finns på adressen Warfingesväg 19 i WM-datas
gamla lokaler. Activitys Centra har funnits där sedan 2005. Man har idag redan
detta tillstånd men man ansöker om nytt tillstånd på grund av ett ägarskifte. Detta
företag blir moderbolag och man kommer att öppna ett nytt Ballbreaker under
hösten 2008 på Gärdet.

Box 49039 100 28 Stockholm. S:t Eriksgatan 47 a
Telefon 08/ 508 08 000. Fax 08/ 508 08 099
www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 309-660-07
SID 2 (2)

Ballbreaker har bowlingbanor, sportbar, biljardbord, golf, skytte, fotbollssimulator,
racingbana och bilbana m m. Det finns också en relaxavdelning med tillhörande
duschar.
Lunchrestaurang finns. Köket erbjuder luncher, à la carte, barmeny och olika slags
fetsmåltider. I december månad finns ett julbord uppdukat.
Målgruppen man vänder sig till är allmänheten och vid behov så kommer man att
ha slutna sällskap t ex personalfester och julbord m m. Man riktar sig också till
gruppen äldre och funktionshindrade. Även småbarnsföräldrar är en målgrupp då
det finns ett lekrum.
Lokalytan är 3 120 kvm och Ballbreaker kan sammanlagt ta emot 750 personer.
Lokalerna ligger åtta meter under marken och det finns inga bostäder i närheten.
Stiftelsen Hotellhems ungdomsboende samt Stadshagsskolan ligger i närheten men
i övrigt har området mest karaktär av industriområde.
Tillgängligheten är god med hiss ner från gatuplanet, inga trappor samt en stor
toalett.
Polisen, Familjeenheten och Vuxensektionen har inga synpunkter. Lokala pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet. Lokala handikapprådet kommer att ha möjlighet att yttra sig men synpunkter har ej varit möjligt att få med i detta tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter dukas vid sammanträdet den 22 november.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker att Ballbreaker Activity
Centra AB får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan
klockan 11.00 - 03.00.
Bilagor
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.
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