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Ansökan om serveringstillstånd för restaurang
Happy Hands Burger, Gullmarsvägen 8,
Johanneshov
Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet, dnr
SoN 9.1.1-4853/2020
Förslag till beslut
1.

Nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd för alkoholservering i
restaurangen måndagar och söndagar kl. 11-22.

2.

Nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd för alkoholservering i
restaurangen tisdag till torsdag kl.11-23.

3.

Nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd för alkoholservering i
restaurangen fredag och lördag kl. 11-01.

4.

Nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd för alkoholservering
på uteserveringen måndag till söndag kl. 11-22.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Veronica Starck
Avdelningschef

Sammanfattning
Företaget MSR Group vill servera alkohol på restaurang Happy
Hands Burger i Johanneshov. De vill servera alkohol i restaurangen:
• måndagar och söndagar kl. 11-22
• tisdag, onsdag och torsdag kl.11-23
• fredag och lördag kl. 11-01
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Avdelning Social omsorg Äldre

De vill också servera alkohol på uteserveringen måndag till söndag
kl. 11-22.
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Socialförvaltningens tillståndsenhet bestämmer om
serveringstillstånd i Stockholm stad. De har frågat vad EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd tycker om att restaurangen ska
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servera alkohol. Till exempel med hänsyn till om det bor människor
i närheten som kan bli störda.
Förvaltningen tycker att restaurang Happy Hands Burger ska få
servera alkohol:
• i restaurangen måndagar och söndagar kl. 11-22
• i restaurangen tisdag, onsdag och torsdag kl.11-23
• i restaurangen fredag och lördag kl. 11-01
• på uteserveringen måndag till söndag kl. 11-22.
Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet beslutar om serveringstillstånd.
Enligt stadens riktlinjer för serveringstillstånd har
stadsdelsnämnderna inflytande över det som är av lokalt intresse.
Där ska olika faktorer i restaurangens omedelbara närhet vägas in.
Det kan till exempel gälla restaurangtätheten i vissa områden och
om det finns känd missbruksproblematik och/eller
ordningsproblem.
De ärenden som remitteras till stadsdelsnämnderna är
nyetableringar, ägarskiften då ansökan avser serveringstid efter kl.
01:00, ändring i tillstånd som innebär servering efter kl. 01:00 och
separata uteserveringar såsom festivaler med flera medverkande
restauranger.
Företaget MSR Group vill servera alkohol på restaurang Happy
Hands Burger i Johanneshov:
• i restaurangen måndagar och söndagar kl. 11-22
• i restaurangen tisdag till torsdag kl.11-23
• i restaurangen fredag och lördag kl. 11-01
• på uteserveringen måndag till söndag kl. 11-22.
Socialförvaltningens tillståndsenhet har skickat ansökan på remiss
till stadsdelsnämnden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Social omsorg vuxen.
Ärendet
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Avdelning Social omsorg Äldre

Uppgifter om restaurangen och dokumentation från möte med
restaurangens konsult Raul Deza den 28 oktober 2020
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Restaurang Happy Hands Burger ska inom kort öppna på
Gullmarsvägen 8 i Johanneshov. Restaurangen är belägen i ett av
flerbostadshusen på höger sida i backen upp från Gullmarsplan, i
riktning mot Årsta. Restaurangen ägs av bröderna Maikel och Sahak
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Tusyuz som bedriver affärsverksamhet inom olika branscher. De
äger bland annat trafikskolan snett över gatan, Gullmarsplans
trafikskola. Företaget är cirka 6 år gammalt.
Restaurangens matutbud är hamburgare och ”Street-food”, mat som
kan ätas utan bestick. Gällande drycker så kommer det främst
inriktas på olika sorters öl. Det kommer bland annat att finnas ett
brett sortiment av olika sorters alkoholfri öl.
Restaurangens inriktning kommer att vara ”familjerestaurang”, med
målgrupp framförallt boende i närområdet. Det kommer att finnas
en speciell barnmeny, med prisvärda rätter för barn och serveras
lunch, middag. Det kommer också att vara möjligt att köpa mat för
avhämtning.
Priserna på framförallt dryck kommer medvetet ligga högre än
restaurangerna på Gullmarsplan, för att undvika att bli attraktiv för
personer som enbart vill dricka alkohol.
Maikel Tusyuz har tidigare erfarenhet av att arbeta inom
restaurangbranschen och kommer att arbeta en del på restaurangen.
Sahak Tusyuz ansvarar för administration inom företaget och
kommer inte att arbeta på restaurangen. Båda bröderna har gått
stadens utbildning för att få servera alkohol. Det kommer att vara 45 personer som arbetar i restaurangen samtidigt, både erfaren och
yngre personal.
Restaurangen är i två plan och har en totalyta på 117 kvm och
rymmer 44 sittande gäster. Uteserveringen har en yta på 30 kvm och
rymmer 30 sittande gäster. Ingång är från gatuplanet med sittplatser
även en trappa ner.
Restaurangen kommer att öppna kl. 11 alla dagar och ha öppet till
kl. 22 söndag och måndag, till kl. 23 tisdag till torsdag och till kl. 01
lördag och söndag. Det kommer att finnas en stor bildskärm i
restaurangen för att kunna visa sportevenemang. Tanken är att
kunna ha öppet till kl. 23 mitt i veckan framförallt om det är
speciella sportevenemang som visas på TV-skärmen.
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Raul Deza har inga farhågor inför att det ska serveras alkohol i
restaurangen. Han är väl medveten om situationen runt
Gullmarsplan, att det kan vara stökigt och att berusade personer
rör sig runt i området. Han bedömer att restaurangens utbud och
utförande kommer att attrahera den målgrupp de vill ha som
besökare, städad publik och barnfamiljer, samt att det kan bli
aktuellt att avvisa påverkade personer.
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Synpunkter och förslag
Restaurangen ligger på nedre botten i ett flerfamiljshus nära
Gullmarsplan. I närområdet finns flera restauranger som har
serveringstillstånd. Det finns en möjlighet att närboende kan störas
av ljud från restaurangen och när personer går till och från
restaurangen.
Inom förvaltningen finns ingen kännedom om synpunkter eller
klagomål kopplat till restaurangen eftersom den inte öppnat ännu.
Inom förvaltningen finns det kännedom om att situationen på
Gullmarsplan är stökig periodvis, både kopplat till
berusade/påverkade vuxna personer men också till att ungdomar
vistas där och rör sig runt i området. Det är också många personer
som byter mellan olika kollektivtransportmedel vid Gullmarsplan.
Utifrån att restaurangen ligger en bit från själva Gullmarsplan och
har ett utbud och ett utförande som förväntas attrahera en städad
publik och barnfamiljer bedömer förvaltningen att restaurangen kan
få tillstånd för att servera alkohol:
•
•
•
•

i restaurangen måndagar och söndagar kl. 11-22
i restaurangen tisdag, onsdag och torsdag kl.11-23
i restaurangen fredag och lördag kl. 11-01
på uteserveringen måndag till söndag kl. 11-22.

Bilaga
1. Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
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