
 
 
Pressmeddelande 2020-09-30 

Söderhallarna mot strömmen med nya 
matsatsningar 
 

Restaurangbranschen har haft en tuff period i kölvattnet av 
pandemin. Söderhallarna går dock mot strömmen med en rad 
framgångsrika matsatsningar och nya popup-koncept. Japanska 
Miyakodori, Brillo Pizza och Elli's Falafel är några av de nya tillskotten.  

I somras öppnade japanska Miyakodori, en välbesökt popup-restaurang med Donburi på menyn, 
en klassisk japansk risrätt som bokstavligen betyder “skål”. Bakom satsningen står kockarna Max 
Inazawa, tidigare på Frantzén, och John Forssell, med erfarenhet från Restaurang AG och Pontus-
gruppen. 
 
–  En av våra gäster beskrev oss nyligen som "It's like a little corner of Tokyo in Söderhallarna". Det 
tar vi som ett bra omdöme, säger Max Inazawa på Miyakodori. Vi är glada över att ha kunnat 
öppna en pop-up här i Söderhallarna och det är kul att det har blivit så uppskattat, avslutar han.    
 
Sedan några veckor tillbaka har även Brillo Pizza smygöppnat i Söderhallarna. Brillo Pizza är en 
filial till framgångsrika Taverna Brillo vid Stureplan. Från restaurangen i Söderhallarna kan man nu 
köpa med sig deras omtyckta pizzor som takeaway eller beställa hemleveranser. 
 
Det senaste tillskottet är Elli's Falafel som öppnade den 26 september. Denna streetfood-falafel 
äts vanligen från en foodtruck runtom i Stockholm, och är nu också på besök i Söderhallarna.  
 
Asiatiska Waipo är ytterligare en ny restaurangsatsning och kaffespecialisten DeliCo uppgraderade 
nyligen till större lokaler. Mitt i Söderhallarna hittar man sedan tidigare den franske bagaren 
Sébastien Boudet, som med sitt surdegsbageri har skapat en mötesplats för mathantverk. Under 
hösten kommer Sébastien Boudet att utöka sin verksamhet med försäljning av grönsaker och 
spannmål på lösvikt samt mjölkvarnar för hemmabagare som vill mala sitt eget mjöl. 
 
– Det är riktigt kul att kunna samla så många bra restaurangkoncept på samma ställe. I 
Söderhallarna vill vi tillsammans med olika aktörer skapa en spännande plats för nya 
matupplevelser. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen och vi är glada över att kunna 
erbjuda stockholmarna en mix av både långsiktiga restauratörer och tillfälliga popup-koncept, 
säger Mikael Gillerlöv, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Söderhallarna.  
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För mer information kontakta: 
Mikael Gillerlöv, fastighetschef Medborgarplatsen/Liljeholmen, Atrium Ljungberg, 070-618 09 72, 
mikael.gillerlov@al.se 
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Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på 
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor 
och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon 
kvadratmeter värderade till 45 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och 
bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 36 miljarder kronor. 
Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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