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Hjärne & CO AB

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Hjärne & CO AB får tillstånd att servera alkohol
till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00 samt för uteservering alla
dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Lisbeth Rieser
Avdelningschef

Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om
serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de
sociala aspekterna.
Ärendet
Hjärne & CO AB är ett litet café som finns på Norr Mälarstrand 32. Det har
funnits café i lokalen i ca tio år och en ny ägare har tagit över från december 2010.
De serverar bistrosallader (matigare sallader) samt soppor och smörgåsar mm.
Lokalytan är ca 68 kvm och man har plats för ca 35 gäster inomhus och utomhus
kommer ca 17 gäster att få plats.
Det finns en smal trappa upp där man också kan äta och där finns en liten toalett.
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Tillgängligheten är överlag inte så god. Det finns ett trappsteg in i lokalen samt en
smal hög trappa upp till övervåningen. Toaletten är ej handikappvänlig.
Enbart dov bakgrundsmusik spelas.
Ovanför cafeét finns bostadslägenheter och längre ned på gatan finns ytterligare en
restaurang samt på andra sidan gatan ner mot vattnet finns restaurang
Kungsholmen.
Polisen, Familjeenheten samt Preventionsenheten Fält och fritid har inga
ytterligare synpunkter. Vuxenenheten har ej kunnat nås för synpunkter i detta
tjänsteutlåtande. Lokala pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet. Lokala
handikapprådet kommer att ha möjlighet att yttra sig i ärendet men synpunkter ej
varit möjligt att få med i detta tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter dukas vid
sammanträdet den 17 mars.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker att Hjärne & CO AB får
tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 22.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.
1. Remiss från socialförvaltningen stillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med
serveringstillstånd.
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