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VÄLKOMMEN TILL  
SKANDINAVIENS STÖRSTA STREET ART UTSTÄLLNING 

5-8 MAJ & 14-15 MAJ 2016 KL 11-16. ÖSTRA MADENVÄGEN 17
UMAMI PARK, HALLONBERGEN/SUNDBYBERG.



Ett nytt Hallonbergen växer fram. 
Här skapas ett område med ett 
modernt och unikt boende för dig 
med smak på livet, mat, design  
och inredning. 

Vill du bo i Umami Park, anmäl 
ditt intresse på umamipark.se.

Umami Park blir en fantastisk 
upplevelseplats. 2019 kommer 
den första restaurangen öppna 
och efter den kommer fler  
matställen, kaféer, torg och  
mötesplatser ta form. 

Välkommen till Skandinaviens 
största street art utställning  
– och starten på ett helt nytt  
Hallonbergen.

Här ska vi samla det bästa från världen i form av 
arkitektur, mat och inspiration. Här är det nära till 
naturen och samtidigt bara tolv minuter till Stock-
holm City. Här blir det gott om bostäder för dig som 
studerar, är nykär eller redan hunnit skaffa familj.
 Det nya området får namnet Umami Park. Park  
efter närheten till naturen. Umami från det inter-
nationella köket och benämningen på den femte 
smaken; smaken som förhöjer alla andra smaker!
 Hit flyttar du om du vill ha grönska, mötesplatser 
och promenadstråk med torg, kaféer och lekplatser. 
Hit flyttar du om du uppskattar mat, Arenastaden 
med Mall of Scandinavia och förbindelserna ut  
i Sverige och världen via Bromma Flygplats.  

Hit flyttar du om du vill vara en del av ett nytt, innova-
tivt område.
 Starten på det nya börjar med Skandinaviens 
största street art utställning! Här kan du se några av 
världens mest omskrivna och framgångsrika konst-
närer. Byggstarten sker i slutet av 2016 och när allt är 
klart är det inflyttningsdags i 900 moderna hyresrätter 
och bostadsrätter. Senaste nytt hittar du alltid på 
umamipark.se.
 Umami är den femte smaken – smaken som  
förhöjer andra smaker. Umami Park är platsen  
som förhöjer din egen smak och kanske också ditt  
sätt att leva. 
 Välkommen till Umami Park.

Umami Park – området för dig med 
smak på livet. 

Restauranger 
och butiker för 
alla smaker.

Street Art.
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80 medverkande 
konstnärer

8bit - Abyss  - Ace - Alex Creutz
 Angry Animals - Appear - Bayne

Bain - Bates - Bless - Buso
Bob Horrors -  Christian Palla

Christoffer Wallin - Cmp One - Cinema
CORE - CSR - DANK (UK)

DALE GRIMSHAW (UK) - Dart - DISK
DISEY - Dotse - DOPIE (NL) - DUDES

DWANE - EDGE - Emmylou - Emil Ölund 
Elina Metso - ERSE - Gore - GOUGE

Grais - Hello Banana - HERR NILSSON 
 Hetus - Hillone - HOP LOUIE - HUGE 

Hukish - Iron - IOH - jag - John Beijer
KAOS - Kefir - KLAASLAGEWEG (NL)
Klive - KOLLEKTIVET LIVET - Kurir

Ligisd - Lajozz - Mag - Mark Ljungström
MRJUNE (NL) - Noenismen - OLLIO

Oliw87 - Onsdagsyr - Pasha - Pencil
Petter Nilsson - Pilitz

ROLFCARLWERNER - Reds - RUSKIG
Saadia Hussain - Sceb - SHAI DAHAN 

Simon Jesus Uberia - SuperGraff 
Swet - Tim Timmey - Tonk

Tony Lorentzi - Urban Usling
Vegan Flava - Vickan - Waok  - ZIGGY

”Vi hade en dröm om att en 
dag få curera Skandinaviens 
största gatukonstutställning. 
Att få visa upp för allmän-
heten hur talangfulla dessa 
konstnärer är och hur olik 
denna konstform kan te sig 
mellan olika konstnärer.”

Jimmie Hall, gallerist Wallery.

UM A MI MUSIC
featuring Oskar Linnros
Oskar Linnros kommer till Umami Park för att göra en exklusiv livespelning 
tillsammans med sitt band och ett antal gästartister. Han har sedan en tid 
tillbaka tagit en paus från konserter för att fokusera på att skriva musik till 
nya artister och sig själv, men Umami Park projektet låg honom extra varmt 
om hjärtat eftersom han är uppväxt i Sundbyberg. Biljetter går ej att köpa 
utan kommer lottas ut och skänkas bort. Mer info om hur du kan få en biljett 
kommer inom kort. 

10 September. Oskar Linnros med band & gästartister. 

UM A MI FOOD 
featuring Marcus Samuelsson
Marcus Samuelsson har skapat nyöppnade Eatery Social och den fantastiska 
restaurangen Red Rooster i Harlem, ett område som blivit ett av de mest 
spännande i New York. Nu kommer han till Umami Park och sätter upp en 
pop-up restaurang! Förutom den tillfälliga restaurangen för allmänheten 
kommer Marcus även att lansera ett unikt projekt han skapat för Umami Park.

Öppet för middag 21 augusti och för 
lunch 22 augusti. Endast reservering.

umamipark.se umamipark.seumamiparkumamipark

Kommande Händelser

UMAMI FASHION
featuring Lyx Bloppis
Kom på loppis med kända bloggare. Några av Sveriges största 
modebloggare säljer sina lyxprodukter. Ett unikt tillfälle.

Utställning Fashion & Lyx Bloppis 12 Juni

Samarbetspartners

Till Umami Park kan du åka för att äta en god lunch 
och sedan handla de bästa råvarorna och kryddorna 
hem till middagen eller stanna och äta en bit mat med 
familjen.
 Här blir det också plats för träning, florist, deli, 
saluhall och en massa andra butiker som ger området 
liv, förenklar din vardag och sätter guldkant på festen.
 Det finns plats för många olika verksamheter i området 
och vi för en dialog med många intressanta företag som 
vill vara med om allt det nya som händer. Vi har en 
vision om ett fantastiskt utbud och vill gärna överraska 
både boende och besökare. Umami Park kommer vara en 
plats där många nya koncept välkomnas!

SE UMAMI PARK I 3D.
Hela denna sida är en trigger. 
Gör så här; börja med att ladda 
ner ner Umami Park från App 
Store eller Google Play och följ 
instruktionerna i appen så får 
du uppleva hur området kom-
mer att se ut när det är klart. 

foto: jessicalund.se
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