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Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens
Cafe, Kjerringøy
Forslag til vedtak:
Serveringsbevilling:
1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org. 915 212 654, tildeles for perioden frem til
1.10.2015 serveringsbevilling i Fembøringens Cafe og på avgrenset uteareal, jfr. tegning
vedlagt søknaden.
2. Marianne Drolsum f. 01.09.75 godkjennes som daglig leder.
3. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten.
Skjenkebevilling:
1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org. 915 212 654, tildeles for perioden frem til
1.10.2015 skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Fembøringens Cafe og
på avgrenset uteareal, jfr. tegning vedlagt søknaden.
2. Jenny Fikke f. 04.12.73 godkjennes som styrer.
3. Marianne Drolsum f. 01.09.75 godkjennes som stedfortreder.
4. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten.
5. Det fastsettes bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned.

Sammendrag
Den 18.5.2015 søker Jenny Fikke på vegne av sitt enkeltpersonforetak Fembøringens Cafe Hassiba
Jenny Fikke om serverings- og skjenkebevilling for sommerkafé i Fembøringsnaustet på
Kjerringøy. Det anbefales at formannskapet imøtekommer søknaden.

Saksopplysninger
Fembøringsnaustet på Kjerringøy står ved Zahlfjøsen i Kjerringøy sentrum. Naustet brukes som
båtnaust på vinterstid. Det er inngått avtale med Zahlfjøsen AS om leie av naust og uteareal.
Sommerkafeen vil holde åpent ut september, med servering inne og på avgrenset uteareal i
tilknytning til naustet. Det vil serveres enkle varme og kalde retter og drikkevarer. Søker opplyser at
om prosjektet blir vellykket vil de vurdere å gjøre dette til et permanent tiltak, muligens i en annen
bygning.
Sak om brukstillatelse til serveringsvirksomhet er under behandling på byggesakskontoret. Det tas
derfor forbehold om at tillatelse skal være gitt før bevillingene tas i bruk.

Marianne Drolsum søkes godkjent som daglig leder for serveringsvirksomheten og som
stedfortreder for skjenkebevillingen, og Jenny Fikke søkes godkjent som styrer. De har begge
bestått de nødvendige prøvene.

Vurderinger
Saken har vært sendt til uttalelse hos skattemyndighetene, Salten politidistrikt og Helse- og
omsorgsavdelingen. Det er ikke mottatt merknader.

Konklusjon og anbefaling
Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme
søknaden, med forbeholdene som fremkommer.
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