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Mikado och Jups utökar på Sten Sturegatan  

I ombyggnationen och utvecklingen av Wallenstams fastigheter vid Sten Sturegatan, ett stenkast 

från Scandinavium, har både populära Mikado och Jups café valt att utöka sina verksamheter.  

 

1984 öppnade Mikado Göteborgs första japanska restaurang. Trettio år senare gick flytten till Sten 

Sturegatan 42. Nu har restaurangen tagit nästa steg genom att utöka ytan samt senare till våren öppna 

en ny street food-del i den nybyggda länkbyggnaden i kvarteret. 

– Vi har varit med om en fantastiskt spännande resa och sett hur Teppanyaki, Sukiyaki och Sushi gått 

från något ovant och exotiskt till en självklarhet i göteborgarens matvanor. Nu ser vi fram emot vår 

fortsatta utveckling i Göteborgs populära eventområde med både större yta och vår nya street food-

satsning, säger Mikados ägare, Tsoi Mo Sing. 

 

I den nybyggda länkbyggnaden mellan bostadshusen på Sten 

Sturegatan har även Jups café valt att utöka sin verksamhet. 

Sammantaget utökar de båda verksamheterna med cirka 300 

kvadratmeter. 

 

– Det är fantastiskt roligt att både Jups och Mikado vill fortsätta 

utvecklas med oss och växa in i den nya länkbyggnaden i 

kvarteret. Hela kvarteret får ett lyft med vår om- och 

tillbyggnation i ett attraktivt läge  mitt i Göteborgs 

evenemangsstråk, säger Anders Forsling, kundchef kommersiellt 

på Wallenstam i Göteborg. 

Det var i början av 60-talet som Wallenstam byggde 

fastigheterna vid Sten Sturegatan med 160 lägenheter och 

kommersiell verksamhet i bottenplan. I den pågående 

renoveringen har hittills en av tre huskroppar kompletterats med 

27 lägenheter genom påbyggnad. Samtidigt har en ny 

länkbyggnad på 640 kvadratmeter byggts mellan två av 

huskropparna för att utveckla kvarteret ytterligare.  
 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB, tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

www.wallenstam.se 
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