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Restaurang Flippin Burgers

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Flippin Burgers får tillstånd
att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 17.00 – 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
Restaurang Flippin Burgers kommer att finnas på Kungsholmsstrand 157 från
första mars. I dag finns i lokalen en vegetarisk deli med café som kommer att
avvecklas inom kort. Den nya ägaren kommer att öppna en hamburgerrestaurang
där han kommer att arbeta från grunden med råvaror och grönsaker.
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Enbart dov bakgrundsmusik kommer att användas.
I huset finns lägenheter och mittemot finns Karlbergs marina vid kanalen.
Serveringsytan är ca 33 kvm och man kan ta emot ca 30 - 35 gäster.
Lokalen är liten, vilket innebär att det är svårt att förflytta sig med en rullstol.
Det finns inga trappsteg in i lokalen. Toaletten är ej handikappanpassad.
Öppettider till och börja med tisdagar – söndagar mellan klockan 17.00 - 22.00 .
Vid varje besök i samband med ansökan om alkoholtillstånd informerar stadsdelsförvaltningens handläggare om vikten av att restaurangen är tillgänglig även för
personer med funktionshinder. Boverkets informationsfolder för fastighetsägare
”Enkelt avhjälpta hinder” överlämnas.
Familjeenheten, Vuxenenheten samt Preventionsenheten Fält och fritid har inga
ytterligare synpunkter. Lokala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor
kommer att ha möjlighet att yttra sig i ärendet men synpunkter har inte varit
möjligt att få med i detta tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter finns i respektive
protokoll.
Synpunkter dukas till sammanträdet den 9 februari 2012.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att
restaurang Flippin Burgers får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla
dagar mellan klockan 17.00 - 22.00.
1. Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.

