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Serveringstillstånd för restaurang Alpha bar
Yttrande till socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd anser att Alpha spel &
bar AB, på Instrumentvägen 2-4 kan få tillstånd att servera
alkohol till allmänheten på restaurang Alpha bar (tidigare
restaurang Night King).
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning
Alpha spel & bar AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid
restaurang Alpha bar, Instrumentvägen 2-4, 126 53 i Hägersten.
Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 – 01.00
måndag till söndag. 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 Alpha bar,
Instrumentvägen 2-4, med serveringstid mån – sön kl. 11.00-01.00.
Ärendet
Restaurangen har tidigare hetat Night King men har nu sålt
verksamheten till Aplha spel & bar AB, därav namnbytet på
restaurangen. Alpha bar ligger på Instrumentvägen 2-4 i
industriområdet i Hägersten.
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Restaurangidén är att gästerna skall stanna länge och spela
sällskapsspel. Mat och dryck kommer att serveras. Det kommer att
finnas 64 sittplatser.
I lokalen kommer baren att ligga med översyn över hela lokalen och
restaurangpersonalen kommer att ha översikt över hela
restaurangytan. Restaurangen kommer att servera hamburgare, chili,
varma mackor och liknande.
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I starten kommer det att serveras mest öl på flaska, men ägarna
tänker att så småningom även servera öl på fat, och vin och
eventuellt spritdrycker. Meningen är att fokus skall vara att spela
spel.
Prisklassen kommer att ligga på medeldyrt och målgruppen kommer
att vara spelintresserade i åldern 30-45 år. Köksmästaren har
mångårig erfarenhet av restaurangverksamhet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering. De
fackliga organisationerna informerades vid förvaltningsgrupp den
15 mars 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot meddelande av
serveringstillstånd för spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker, för Alpha spel & bar, Instrumentvägen 2-4,
126 53 Hägersten
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Bilagor
Remissunderlag Ansökan om serveringstillsttånd
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