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Serveringstillstånd för restaurang Sushi
Rebellion
Yttrande till socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd anser att Norden Sushi
Telefonplan AB kan få tillstånd att servera alkohol till
allmänheten vid restaurang Sushi Rebellion Telefonplan.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning
Norden Sushi Telefonplan AB ansöker om tillstånd för
alkoholservering vid restaurang Sushi Rebellion Telefonplan,
Telefonplan 2, 126 26 Hägersten. Sökande avser att servera
spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten med serveringstid på restaurangen mån-sön kl. 11:0001:00 och på uteserveringen mån-sön kl. 11:00-24:00.
Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd
meddelas enligt ansökan.
Bakgrund
Sökande avser att servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten vid restaurang Sushi Rebellion
Telefonplan, Telefonplan 2, 126 26 Hägersten. Till allmänheten
med serveringstid på restaurangen mån-sön kl. 11:00-01:00 och på
uteserveringen mån-sön kl. 11:00-24:00.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering. De
fackliga organisationerna informeras vid förvaltningsgrupp den
15 mars 2022.

Tjänsteutlåtande
Dnr HÄ 2022/111
Sida 2 (2)

Ärendet
Restaurang Sushi Rebellion Telefonplan
Restaurangen ligger i bottenvåningen i ett bostadshus på
Telefonplan 2. Det är en restaurang med 70 sittplatser i
restaurangen och 30 platser på en uteservering som omgärdas av
glasväggar. Personalen har en god översyn på både restaurang och
uteservering. I området finns både bostadshus och mycket företag.
Menyn kommer att bestå av sushi och varm mat med asiatiskt tema.
Ägaren vill att fokus ska ligga på maten och att alkoholen kommer
att vara ett komplement. Priset på både mat och alkohol kommer att
ligga på medelnivå. Det finns lång erfarenhet av restaurangarbete i
personalgruppen.
Målgruppen är boende, familjer och personer som arbetar i området.
Ålder på besökarna kommer främst att vara 25 år och uppåt.
Grundaren av konceptet Sushi Rebellion blev Sushi World
Champion, 2013. Teamet arbetar efter mottot att skapa en unik
kulinarisk upplevelse som överbygger dåtid och nutid med tradition
och innovation, allt med en rebellisk twist.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot meddelande av
serveringstillstånd för spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker, för Norden Sushi Telefonplan AB:s restaurang
Sushi Rebellion Telefonplan, Telefonplan 2 i Hägersten
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