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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2007- 11- 22

Restaurang Fabriken
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Restaurang Fabriken får tillstånd att servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 – 03.00
samt uteservering alla dagar 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
Restaurang Fabriken finns på Strandbergsgatan 51 en tvärgata från Lindhagensgatan. Ligger invid ett garage och promenadavstånd från Stadshagens tunnelbane-
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station. Restaurangen har funnits där sedan januari 2007. Svenskt Tenns fabrik
och kontor har tidigare funnits i lokalen.
Restaurangen har idag enbart öppet för lunch och stänger klockan 14.00. Man serverar husmanskost och de personer man vänder sig till är de som arbetar på företagen i närheten.
Anledning till ansökan är att man vill ha tillstånd att kunna vara behjälplig till de
företag som finns i närheten när de vill ha fester av olika slag.
Normalt sett ges tillstånd till uteservering till klockan 22.00. Den här restaurangen
har en bakgård och det finns inga bostäder i närheten. Restaurangen vill, om det
behövs, kunna använda bakgården i anslutning till restaurangen om det är många
gäster. Därav ansökan om tillståndet till klockan 03.00.
Lokalytan är ca 270 kvm och har sammanlagt plats för 120 gäster samt uteservering ca 45 platser. Den musik som kan förekommer kan vara levande musik men
också från musikanläggning.
När det gäller tillgängligheten så är det små trappsteg in till själva restaurangen
men man kan från baksidan lätt ta sig in genom en ramp som finns där. En trappa
upp finns ett litet rum rum med soffor där man kan sitta, men kan bli svårt om man
är rörelsehindrad. Bakgården är avskärmad från gatan.
Polisen, Familjeenheten och Vuxenenheten 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 Restaurang Fabriken på
Strandbergsgatan 51 får tillstånd att servera alkohol till allmänheten och slutna
sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00 samt för uteservering alla dagar
mellan klockan 11.00 - 03.00.
Bilagor
1. Remiss från socialtjänstförvaltningen tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.
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