Ekerö den 10 april2017
Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée Björk, Bernt Richloow och Robert Oberascher
Paustillstånd och lägre taxa för utskänkning i foajén Erskinesalen.
Bakgrund
I Erskinesalen visas ett antal operaföreställningar som sänds live från operascener, framför allt
från Metropolitan i New York. Dessa föreställningar anordnas av Ölsta Folketshus och parker
och har blivit mycket omtyckta. Gruppen som sköter föreställningarna, affischerar, tar hand
om publiken och serverar gör detta helt ideellt och med stor entusiasm.
Det är långa föreställningar, upp till fyra timmar med en eller två pauser. Publiken deltar
precis som om de vore på operan och vill gärna kunna få sig något till livs i pausen. Det
serveras tilltugg, mousserande vin och öl, och alkoholfria alternativ. Allt sälj utan
vinstintresse. Publiken köper en förtäringsbiljett före föreställningen som sedan inlöses i
pausen. Biljetter till föreställningarna köps i allmänhet i förväg via Internet eller genom
bokhandeln i Ekerö Centrum.
Innevarande säsong har föreningen fått tillstånd och betalat för utskänkning som om det vore
en kommersiell servering öppen mellan 18 och 22. Så kan det inte fortsätta, det är en ren
förlustaffär eftersom kostnaden för tillståndet blir så hög.
Vi påminner om att från och med den 1 juli 2001 krävs inget serveringstillstånd för slutna
sällskap om servering ordnas:
 Utan vinstintresse.
 I andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller
lättdrycker.
 Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
 Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
Det enda som avviker från ovanstående är att föreställningar inte ges vid enstaka tillfällen
utan enligt en i förväg bestämd repertoar.
Vi begär härmed att kommunen ser över nämnda tillstånd och taxa och föreslår att
nedanstående ändringar görs i Ekerö kommun.

Förslag till beslut:
-

Att Ekerö Kommun skyndsamt ska inrätta ett speciellt tillstånd för utskänkning av

vin/öl i pausen i samband med föreställningar i Erskinesalen.
-

Att Ekerö Kommun i likhet med många andra kommuner inrättar en särskild, betydligt
lägre taxa för paustillstånd.
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