
Skannet 14.08.2014

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Referansenummer: 5BAQQ5

Registrert dato: 13.08.2014 22:59:15

Innledning

Henvendelsen 'elder

0 Søknad om ny bevilling
Bevillingssøker/-haver er

0 Foretak/lag/forening
Bevillingstype

[] Serveringsbevilling [] Skjenkebevilling

Bevillingssoker/-haver

0 I snin er om foretak/la /forenin
Organisasjonsnummer

913972457
Foretak/lag/forening

Tre Glass AS
Adresse

raveien 2
Postnummer

1430
Poststed

AS
Telefon

Telefaks

0 I snin er om kontakt erson
Fornavn

Ibrahim
Etternavn

Can
Adresse

solfallsveien 25 a
Postnummer

1430
Telefon

Poststed

AS

E- ost

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

0 Nei

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utforer serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske beliggenhet, ikke
postadresse.
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O I snin er om serverin s-/sk enkested
Organisasjonsnummer

913972457
Skjenkested/-lokale

raveien 2
Gate-/vei-/stedsadresse

raveien 2
Postnummer

1430
Telefon

Poststed

AS

Telefaks

Virksomhet

Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med

[] Hoyst 60  %  alkoholinnhold

Driftskonse t
Type virksomhet

[] Bar [] Restaurant [] Annet
Beskriv med egne ord

Lunsjbar/restaurant med mat og alkohol servering.
Vårt konsept er å drive et bedre lunsj-bar/restaurant virksomhet som primært er for de aller fleste som setter pris
på et bedre måltid med tilhørende drikke. Primært segmenterer vi oss for de voksene samt studentene i ås
kommune. Vi vil servere lunsjretter, alt fra finger mat til større porsjoner, samt ha hovedretter som biff, fisk mm.
etter kl 17:00vil ha bordservering med fokus på hovedretter. i helgene og på kveldene vil vi prøve å skape en god
atmosfære som tiltrekker ås folket ned til sentrum og vil gi handelstaden i ås kommune et oppløft.

Servering/skjenking skal foregå

[] innendors [] Utendors
Antall sitteplasserinnendørs

50
Antall sitteplasser utendørs

50
Periode for uteservering
Fra

hele året
Til

hele året
Ved uteserverin må det foreli e tillatelse fra Mattils net, runneier og politi før bevillingen kan innvilges.
Bruk av arealet

Servering/skjenking foregår både inne og ute, hvor det er satt opp sitteplasser. Se vedalgte tegning. Nødutgnger:
se vedlagte plantegning.
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Mer om sk enkestedet
Aldersgrense

18-20
Skjenkeareal innendørs

120
Skjenkeareal utendørs

so ''+
[kvm]

[kvm]
Rutiner ved skjenkes edet

vakhold: skjer primært i helgene etter kl 22.00
internkontroll: daglig leder gir de ansatte opplæring i dette og ser til at dette blir fulgt opp.

Åpningstider

Manda Fra kl. tt.mm Til kl. tt.mm

I 0800 [2000 c
Tirsda tt.mm I tt.mm

0800 2000-  } 'Onsda tt.mm tt.mm

0800 21-00- 3sc
Torsda tt.mm tt.mm

0800 2300
Freda tt.mm tt.mm

0800 0200
Lordag tt.mm tt.mm

0800 0200
Sønda tt.mm tt.mm

11 18- 3 oc

Andre søknader

Andre søknader
Til Mattilsynet

0 Ikke søkt
Til bygningsmyndighetene

0 Ikke søkt

Omfang og skjenketid

Forventet omsatt men de alkoholholdi drikk
Med høyst 4,7 % alkohol

30oo0- 'U
Med alkohol-innhold mellom 4,7 % og 22 %

50000- lu
Med alkohol-innhold mellom 22 % og 60 %o_5' _

Innendørs

Utendørs

Ønsket skjenketid
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Fra klokken

1100
Til klokken

0200
Fra klokken

1100
Til klokken

0100

Daglig leder for serveringsbevillingen

0 I snin er om st rer
Fødselsnummer

22037
Fornavn
I

i rachid el
· Etternavn

amrani
Adresse

solfallsveien 22 a
Postnummer

1430
Skattekommune

ås
Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen

0 Nei

Etablerer røve
Har styrer avlagt etablererprøve

G Ja
Hvilket ar ble etablererprøven avlagt

2014
I hvilken kommune ble prøven avlagt

as

Styrer for skjenkebevillingen

0 I snin er om st rer
Fødselsnummer

25078
Fornavn

hasnain ali
Etternavn

kazmi
Adresse

lunneveien 2
Postnummer

------- ------

1407
Poststed

VINTE RB RO
Skattekommune

ås
Kunnska s røve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

@ Ja
Hvilket ar ble kunnskapsprøven avlagt

2014
I hvilken kommune ble prøven avlagt

,ås

: [11  siffer)

Poststed

AS

I

[aaaa]

[11 siffer] -

[a2aa]

Eiersammensetning
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I 
Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform

0 Andre organisasjonsformer
Eiersammensetning

] Foretak/organisasjon(er)
Oppi sninger om foretak/or anisasjon

Or .nr. Foretaklor anisas'on

913972457

22.03.1979
18.04.1983
25.07.1986

tre glass as
Oppi sning om privatperson(er)

Fødselsdato[dd.mm.ååå Navn
å

rachid el amrani
ibrahim can
hasnain ali kazmi

Adresse

raveien 2

[] Privatperson(er)

Skattekommune

ås
Eierandel i rosen!

100

Adresse Skattekommune Eierandel i prosent

solfallsveien 22 a ås 33 3
solfallsveien 25 a ås 33 3
lunneveien 2 vinterbro 33,3

Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier

@  Nei
Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere

@ Nei

Sted og dato

n t H "
/

/

l.

lad
(a lls Ia C
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