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Restaurang C&T Wok
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang C&T Wok får tillstånd att
servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för
uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

Karin Norman
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 C & T Wok finns på Flemingatan 45 mittemot S:t Eriks sjukhus. På
grund av ägarbyte så söker man nu tillstånd. Restaurangen med de nya ägarna
öppnade den första november i år. De kommer att servera asiatisk wok samt
sushimat.
Innan tillståndet är klart så kommer man att ha öppet till klockan 16.00 och
kommer sedan när tillståndet är klart att ha öppet på vardagarna till klockan 22.00
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och helger till klockan 23.00. I tillståndet begär man att ha öppet till klockan 01.00
för eventuella behov i framtiden.
Lokalytan är ca 150 - 200 kvm och man har plats för ca 60 gäster.
När det gäller uteserveringen så finns det plats för ca 10 - 14 platser och uteserveringen gäller från våren 2009.
Ovanför restaurangen finns bostäder och på andra sidan gatan finns S:t Eriks
sjukhus.
När det gäller tillgängligheten så finns det inga trappor in till restaurangen som
ligger i gatuplanet, lite trångt mellan borden. Två stora toaletter finns på samma
plan.
Polisen, Familjeenheten, Vuxensektionen och Fält och Fritid 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
17 december.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurangen C & T
Wok får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan
11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.
Bilagor
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.
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