
 

 

 
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, 
Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 600 hushåll och 1 000 
företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar 
energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
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Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                           Göteborg 2017-11-02 

 
Fler upplevelser och nya aktörer till Avenyområdet  
 
I december öppnar kaffefamiljen Johan & Nyström en konceptbutik i Convendumhuset på Avenyn och 
på Teatergatan öppnar Isabelle, en systerrestaurang till den populära vinbaren Juan Font på samma 
gata. Dessutom flyttar Espressohouse in på Avenyn 4 och i början av nästa år öppnas barbershoppen  
M Room på Teatergatan. 

– Vi är glada över att kunna vara med och bidra till fler unika mat- och kaffeupplevelser i 

Avenyområdet, hjälpa fler befintliga hyresgäster att utvecklas och expandera i våra lokaler och 

samtidigt kunna välkomna nya starka varumärken och aktörer till Göteborg och Avenyområdet, 

säger Peder Wahlgren, affärsområdeschef för Wallenstam. 

En av de nya etableringarna är Johan & Nyström, Sveriges första specialkafferosteri som grundades 

2004, som i december öppnar en ny konceptbutik vid Convendumhuset på Avenyn. Varje 

konceptbutik hos Johan & Nyström är en unik upplevelse och mötesplats för kaffeintresserade med 

inslag som växthus för kaffeplantor eller “tap wall” för att enkelt kunna provsmaka mer av kaffet. 

– Vi har länge varit intresserade av att öppna konceptbutiker i Göteborg, inte minst för att vi har ett 

gäng riktigt sköna återförsäljare som har inspirerat oss att älska Göteborg och fatta att det mer än 

någonsin är en stad på gång, säger Johan Damgaard, grundare och kreativ ledare på Johan & 

Nyström.  

På Teatergatan 22 öppnar Isabelle, en 

systerrestaurang till den populära vinbaren Juan 

Font på samma gata. Isabelle blir en naturlig 

mötesplats för såväl närboende som tillresta. Med 

rötterna i Frankrike erbjuder menyn franska 

specialiteter men även fisk och skaldjur från 

Bohuslän. 

Utöver kaffe och kulinariska upplevelser kommer 

även barberarshopen M Room öppna på 

Teatergatan. Där kan man som medlem kan nyttja 

obegränsat antal barberar-, raknings- och 

färgningstjänster och service utan tidsbokning och 

köande.  

 
För ytterligare information: 
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 
 
www.wallenstam.se 
 

 

Johan & Nyström som etablerar sig i 

Convendumhuset på Avenyn i december gör varje 

konceptbutik unik, bilden är från butiken på 

Norrlandsgatan 20 i Stockholm. 

https://johanochnystrom.se/om-oss
https://johanochnystrom.se/butiker/stockholm
https://johanochnystrom.se/butiker/stockholm
http://www.wallenstam.se/

