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Boteco da Silvania
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Boteco da Silvania 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.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Susanna Wahlberg
Avdelningschef

Bakgrund
Boteco da Silvania är fd Kettys café på Kungsholmsstrand 173, mittemot
Västermalms båtklubb. På andra sidan kanalen finns Karlbergs slott. Det har
funnits caféverksamhet i lokalen sedan 1929. Det bor hyresgäster i huset ochi
markplan finns det olika företag. De gäster som kommer dit är de hyresgäster och
de som arbetar i närheten samt personer från båtklubben.
De nya ägarna tog över caféet januari 2008 och har sedan november månad haft
stängt för renovering. Caféet beräknas att öppna igen i mitten av januari.
Under våren och sommaren kommer man att ha uteservering för ca tio gäster.
Caféet kommer att ha öppet måndag – lördag mellan klockan 07.00 – 16.00. Man
kommer att servera frukost, lunch och så småningom à la carte ( svensk husmanskost). Enbart bakgrundsmusik kommer att förekomma.
Lokalytan är ca 40 kvm och man kan ta emot ca 25-30 gäster.
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När det gäller tillgängligheten så är själva caféet i markplan men toaletten finns
två trappor upp. Det är ganska trångt och ej plats för rullstol på toaletten.
Polisen, Familjeenheten, Vuxenenheten och Fält och Fritid har inga synpunkter.
Lokala pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet. Lokala handikapprådet
kommer att ha möjlighet att yttra sig i ärendet men synpunkter har ej varit möjligt
att få med i detta tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter dukas vid sammanträdet
den 22 januari.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker att Boteco da Silvania 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.

Boteco da Silvania

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

