
 

 

 
 
 
Femman - den urbana gallerian mitt i Göteborg. På tre våningsplan samlas attraktiva varumärken, caféer och restauranger som 
H&M Home, Gina Tricot, Rituals och Naked Juicebar m.fl. I den 16 000 kvm stora gallerian finns ett 60-tal butiker, restauranger 
och caféer som årligen attraherar drygt 12 miljoner besökare. Välkommen till Femman! 
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Femman välkomnar Usupso till Göteborg  

I höst slår Usupso upp portarna på övre plan i Femman i Nordstan. Butiken blir 

varumärkets första i Göteborg och kommer att erbjuda det senaste från Japan, med 

allt ifrån teknik och nallar till skönhetsprodukter och heminredning.  

Usupso, som grundades i Tokyo 2013, erbjuder ett brett sortiment av bland annat 

mobiltillbehör, kläder, accessoarer, sportartiklar, heminredning, husgeråd och kosmetik. 

Varumärket expanderar kraftigt internationellt och har i dag cirka 1 000 butiker i mer än 50 

länder världen över. Etableringen i Femman blir varumärkets första i Göteborg.  

 - Vi är väldigt glada över att öppna vår första butik i Göteborg city. Läget i Femman är 

perfekt för oss och vi ser fram emot att kunna erbjuda göteborgarna lustfylld shopping genom 

vår breda mix av roliga produkter till bra priser säger Han Li, franchisetagare för Usupso i 

Sverige.  

Femman har genomgått en omfattande renovering och är idag en mötesplats som erbjuder 

en helt ny interiör, öppna miljöer och en spännande blandning av butiker och 

restaurangkoncept. Under våren och sommaren har Femman haft flera spännande 

öppningar såsom Holland & Barrett, BAO Kitchen, Synsam, Intimissimi, Change Lingerie och 

Jerkstrands Bageri och konditori. Efter sommaren kommer, förutom Usupso, även DINÉ 

Burgers att öppna i Femman.   

- Vi är mycket glada över att Usupso väljer Femman för sin första etablering i Göteborg. 

Deras lekfulla och inspirerande koncept kompletterar befintligt utbud väl och bidrar till att 

ytterligare utveckla Femman som shoppingdestination och central mötesplats i Nordstan och 

Göteborg city, säger Emanuel Westin, Chef Affärsutveckling butik, Hufvudstaden. 

 Varje år strömmar drygt 12 miljoner besökare genom Femman som slog upp sina portar 

1972. Idag rymmer gallerian ett 60-tal butiker, caféer och restauranger på en yta av 16 000 

kvadratmeter och är en del av Nordstan. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Sanna Dahl, projektledare Marknad Hufvudstadens 

sanna.dahl@hufvudstaden.se  

070-562 21 33 
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