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Serveringstillstånd för Sushi Köket I Sverige AB
Yttrande till socialnämnden
Förslag till beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Sushi
Köket I Sverige AB kan få tillstånd att få servera alkohol till
allmänhet vid restaurang Svenska Parkköket.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning
Sushi Köket I Sverige AB ansöker om tillstånd för alkoholservering
vid restaurang Svenska Parkkökets restaurang, Tellusborgsvägen
61. 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 Svenska Parkköket,
Tellusborgsvägen 61, i Hägersten med serveringstid måndagsöndag klockan 11.00 - 01.00.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för social omsorg.
Ärendet
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 220 00
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Restaurang Svenska Parkköket
Restaurangen ligger i en kioskliknande byggnad i
Svandammsparken med en uteplats på 28 kvm. I byggnaden
kommer kök, med spis och ugn, diskmöjligheter och toalett finnas.
Serveringsplatsen kommer ligga utomhus med markis och
vindskydd ca 30 platser kommer att rymmas. Från kiosken kommer
restaurangpersonal kunna ha översikt över hela restaurangytan.
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Restaurangen kommer att servera tillagad mat så som pizzor,
grillmat och liknande. Svenska Parkköket ligger på
Tellusborgsvägen 61 i Hägersten och är omgiven av park, bostäder
och affärslokaler och skolor i närområdet. Målgruppen för
restaurangen är boende och besökande i området. Ägarna har
mångårig erfarenhet av restaurangverksamhet. Som granne till
restaurangen ligger en lekplats. I närområdet finns flera skolor både
högstadie- och gymnasieskolor. Det råder alkoholförbud i
Svandammsparken. Om serveringsområdet tydligt avgränsas från
omgivande park och ständigt är under övervakning av
serveringspersonal, bedöms risken att alkohol serveras/langas till
underåriga som liten.
Sociala aspekter
Det finns ingen känd problematik med alkoholmissbruk bland
ungdomar eller vuxna i närområdet. I närområdet finns grundskolor,
gymnasieskolor.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot meddelande av serveringstillstånd för spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker, för Sushi Köket I Sverige AB:s restaurang
Parkköket på Tellusborgsvägen 61 i Hägersten.
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