
 

Femman i Nordstan - den urbana gallerian mitt i Göteborg. På tre plan samlas attraktiva varumärken, caféer och restauranger 
som H&M, MQ, Gina Tricot, Boomerang, Odd Molly och Naked Juicebar m.fl. I den 15 500 kvm stora gallerian finns 65 butiker, 
restauranger och caféer som årligen attraherar cirka 11,5 miljoner besökare. Välkommen till Femman! 
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Butikskedjan Önska öppnar i Femman i Göteborg 
 
I april 2017 utökar Femman i Nordstan erbjudandet inom heminredning när 
butikskedjan Önska öppnar en ny butik. Med över 100 välkända varumärken, som 
Rörstrand, Le Creuset, Georg Jensen och Eva Solo, erbjuder Önska ett brett sortiment 
inom glas, porslin och köksutrustning. Butiken öppnar på Femmans nedre plan och 
blir Önskas första butik i centrala Göteborg. 
 
Önskas 40-tal butiker sträcker sig från Boden i norr till Ystad i söder. I kedjans utbud hittar 
man såväl svenska och internationella varumärken som både effektiviserar och pryder hem 
och vardag.  
 
- Det är väldigt roligt att kunna utöka vår starka närvaro runtom i landet med vår allra första 

citybutik. Kombinationen av Femmans läge och butiksmix känns perfekt för oss och vi ser 
fram emot att välkomna både nya och gamla kunder, säger Lotta Andrén på Önska. 

 
Femman är i sluttampen av en helrenovering som planeras vara klar lagom till sommaren 
2017. Man kan dock redan nu se stora resultat i gallerian som är belägen i Nordstan, 
Sveriges mest välbesökta handelsplats. Önskas breda sortiment stärker Femmans utbud av 
inredningsvarumärken och får ytterligare sällskap när H&M Home öppnar sin första 
Göteborgsbutik under våren. 
 
- Femman ska vara en lustfylld shoppingupplevelse för hela familjen. Tillsammans med 

befintliga hyresgäster som Rituals, Granit, Indiska och Femman Blommor gör Önska 
Femman till en stark inredningsdestination – oavsett om man precis har flyttat in i ett nytt 
hem, vill förnya sitt nuvarande eller bara är ute efter en present, säger Cathrine 
Söderström, Chef affärsutveckling butik Göteborg på Hufvudstaden.  
 

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Cathrine Söderström, Chef affärsutveckling butik Göteborg Hufvudstaden 
Cathrine.Soderstrom@hufvudstaden.se 
031-710 21 08 
 
Louise Kihlberg, Marknads- och kommunikationschef Hufvudstaden 
louise.kihlberg@hufvudstaden.se 
08-762 90 86 
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