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Restaurang Dovas
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Dovas får tillstånd att servera alkohol
till allmänheten vardagar mellan klockan 11.00 - 01.00 och fredag och lördag
mellan klockan 11.00 - 03.00

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Ingemar Sollgard
Tf Avdelningschef

Bakgrund
Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om
serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de
sociala aspekterna.
Ärendet
Restaurang Dovas finns i korsningen Alströmergatan / S:t Eriksgatan .
Restaurangen har funnits där i ca 20 år och de senaste 14 åren med samma ägare.
Det är en lunchrestaurang samt pub med ala carte på kvällen. I dag har man redan
tillstånd till ovanstående tider och anledningen till detta tillstånd är att man skall
byta ägare.
Taket har ljudisolerats för att minska störningar och man har även ett rökrum
inomhus. Restaurangen är belägen alldeles intill Alströmerhemmet.

Box 49039. S.t Eriksgatan 47 a
Telefon 08/ 508 08 000. Fax 08/ 508 08 012
www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 507-686-09
SID 2 (2)

Restaurangen är ett ” stamställe” med blandad publik. Man använder mest
bakgrundsmusik från högtalare.
Lokalytan är ca 125 kvm och man kan ta emot ca 80 gäster. En trappa upp finns en
alkov för ca 25 gäster. Restaurangen är ganska smal och det är trångt mellan
borden och det är smala dörrar in till toaletterna.
Polisen, Familjeenheten, Vuxenenheten samt 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 17 december.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att tillstyrka att restaurang Dovas får
tillstånd att servera alkohol till allmänheten vardagar mellan klockan 11.00 - 01.00
samt fredag och lördag mellan klockan 11.00 - 03.00.
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd
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