Beskrivning

av verksamhetens inriktning
8 kap 2§ alkohollagen

B

Svara på följande frågor om din verksamhet

För att Tillståndsenheten ska kunna göra en fullständig utredning behöver du lämna uppgifter om verksamhetens inriktning.
SERVERINGSSTÄLLE (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande där servering sker)
Namn:
Gatuadress:
Postnummer och postort:

Telefon:

VILKEN TYP AV VERKSAMHET KOMMER DU ATT BEDRIVA?
Pub

Restaurang där maten profileras

Festival

Nattklubb

		

Annat _________________________

Lunchservering

Tänk på att oavsett vilken verksamhet du bedriver måste du kunna servera mat fram till stängning.
ÅLDERSGRÄNSER
Ingen åldersgräns finns

Vilken ålder krävs för att komma in på din verksamhet?
ÖVRIGA FRÅGOR OM DIN VERKSAMHET
Kommer du att ha garderob:

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, kommer du att hyra ut den till annat bolag:

Ja

Nej

Vet ej

Kommer du att ha entrévärdar:

Ja

Nej

Vet ej

Kommer du att ta entréavgift:

Ja

Nej

Vet ej

Kommer du att ha dans:
(om ja, bifoga tillstånd enligt ordningslagen från polisen)

Ja

Nej

Vet ej

Kommer du att anlita festfixare?
(om ja, bifoga avtal med festfixaren)

Ja

Nej

Vet ej

Kommer du att ha spelautomater:

Ja

Nej

Vet ej

Kommer du ha stängt någon längre period under året (minst 2 månader)?
Kommer du att spela musik inomhus?

Ja
Ja

Nej
Nej

Vet ej
Vet ej

Kommer du att spela musik utomhus eller på uteservering?

Ja

Nej

Vet ej

(om ja, bifoga avtal)

Kommentar:

Tänk på att du alltid ska anmäla förändringar i verksamhetens inriktning till Tillståndsenheten.

Postadress:
Tillståndsenheten
Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress: Sturegatan 42
E-post: tillstandsenheten@boras.se
Webb: boras.se/tillstandsenheten
Telefon: 033-35 87 70

Beskrivning

av verksamhetens inriktning
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För dig som ansöker om tillfälligt tillstånd till allmänheten, fyll i även dessa uppgifter:
BESKRIV EVENEMANGET

Beräknat antal gäster:
HUR MARKNADSFÖRS EVENEMANGET? (till exempel sociala medier, annonser, affischer)

HUR SKA TILLSYNEN SKE? (till exempel överblickbarhet, legitimationskontroll, personal)

HUR SÄKERSTÄLLS ORDNING OCH NYKTERHET? (till exempel ordningsvakt, personaltäthet, legitimationskontroll)

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa mer
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens
nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

UPPGIFTSLÄMNARE
Namn:

Datum:

