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Angående
Lilla Piren
Information till våra gäster samt boende i området
Vi som jobbar på Lilla Piren vill först och främst beklaga störningar i driften.
De senaste dagarnas händelser runt Lilla Piren ligger helt och hållet utanför vår kontroll. Om det som
händer drabbar er på något sätt så kan vi bara beklaga. Vi kan bara hoppas att störningarna omedelbart
upphör.

Restaurangen är utsatt för ett försök till Fientligt Övertagande!
Det finns idag två delägare till denna restaurang. Den ena delägaren är vi som jobbar här och som
enligt avtal har uppdrag att sköta restaurangdriften. Den andra delägaren är Modis Restauranger AB.
Modis försöker nu med alla medel stänga ner Lilla Piren och flytta driften till ett annat nystartat bolag.
Det är ett mycket fult tilltag, som är både polisanmält och föremål för skadeståndsprocess via advokat.

Myndigheterna tar ställning till vår fördel!
Tillståndsenheten i Nacka, har meddelat att man inte utan vidare tänker flytta tillstånd för
alkoholservering till något nytt bolag.
Modis är polisanmälda för sina övergrepp, bl.a så har man natten till måndag 1 juni tryckt in lim i
samtliga lås till restaurangen, vandaliserat menytavlor utomhus och hotat personalen via lappar mm. I
onsdags morse, 3 juni var vi tvungna tillkalla Polis för att agera mot personer som igen vandaliserat
och borrat in skruvar i samtliga lås till restaurangen. Dessutom trakasserade man vår personal och
avvisar gäster. Polisen gav oss okej att ta bort skruvarna i låsen så att driften kunde återupptas. Den
person som försökte hindra driften sprang givetvis och gömde sig när Polisen kom.
Styrelsen i det nystartade bolaget betraktar vi som kriminella och är polisanmälda för bl.a brott mot
alkohollagen.

Hur vi på Lilla Piren tänkt oss framtiden
Vi som arbetar här har via Gastrogruppen hittills investerat c:a 4 miljoner i denna restaurang! Vi brinner
av iver att utveckla och vidareutveckla denna så fina pärla; börja bygga utegrill, starta musikkvällar och
skaldjursveckor, ta in gästkockar, kanske även förmå HSB att hyra ut själva piren som uteservering?
Gastrogruppen driver idag bl.a Fåfängan och där pågår många trevliga publikkvällar med kända artister
- något vi kanske ska pröva även här på vårt Lilla Piren?
Vi ber nu alla i området att hålla ögonen öppna för att motverka vandalism och fientliga åtgärder. Vi vill
att våra "fiender" i stället för att komma viftandes med ett papper ska pröva samma papper i en
domstol. Det kommer man nog aldrig att göra - finns inget som håller!
Vänligen kontakta oss om ni vill ha mer information.
Med förhoppning detta snart är över och att vi alla får njuta av en fin sommar!
/ Peter Larsson med personal
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