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för dig med smak på livet.
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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 mat-
ställen, kaféer, torg och mötes-
platser ta form. 

Här ska Wallenstam samla det bästa från världen i 
form av arkitektur, mat och inspiration. Här är det 
nära till naturen och samtidigt bara tolv minuter till 
Stockholm 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,  
innovativt område.
 Starten på det nya börjar med Nordens största 
street art utställning! Här kan du se några av världens 
mest omskrivna och framgångsrika konstnärer. 
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 för- 
höjer 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

umamipark.seumamipark

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 områ-
det 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 över-
raska både boende och besökare. Umami Park kommer 
vara en plats där många nya koncept välkomnas!

Umami Park i 3D.
Hela denna sida är en trigger. 
Ladda ner appen Umami Park 
så får du uppleva hur området 
kommer att se ut när det är klart. 

NICOLE FALCIANI: På mitt bord på bloppisen kommer 
ni hitta mycket saker som passar perfekt för sommaren. 
Allt från tröjor, shorts, lite bikinisar etc. Jag är en 19-årig 
tjej som bor i Stockholm. Jag driver en av Sveriges största 
mode- och resebloggar.

 JOHAN LARSSON: Det blir mycket för tjejer: smink, nya 
märkesglasögon från Ray Ban, Michael Kors, LeSpecs, 
Versace och andra skönhetsprodukter. Givetvis kommer 

jag sälja lite av mina egna kläder för alla killar som kom-
mer. Jag jobbar heltid som marknadschef på en modella-
gentur och vi jobbar med stora sociala media profiler. Jag 
skriver om mode, skönhet och olika modelluppdrag.

SINDY NIKLASSON: På mitt bord kommer man hitta alla 
möjliga olika stilar, en del saker från USA som inte finns att 
få tag på här i Sverige. Det blir allt från syntetiska pälsar, 
shorts och skor till väskor och annat jag samlat på mig.

FASHION

Vad är en bloppis?
–  Bloppis är loppis fast med bloggare, därav namnet 
Bloppis. Vissa bloggare har sina egna bloppisar och 
säljer ut sina kläder, men här på Umami Fashion har
vi samlat en massa bloggare på ett ställe.

Vilka besökare tror du kommer?
- En bloppis av denna karaktär med exklusiva kläder 
tilltalar en stor målgrupp, unga som gamla, kvinnor 
som män. Vi hoppas på en massa människor som gillar 
mode, kläder, accessoarer och annat. En liten folkfest 
för alla som gillar fashion!

Och vilka bloggare kommer?
- Det blir många! Både kända och lite mindre kända. 
Några av alla är Alexandra Nilsson (Kissie), Nicole 
Falciani och Linn Herbertsson. Vi räknar med minst 
25 bloggare på plats, och det ger massor av möjligheter 
att fynda! Det kommer finnas kläder, smycken, skor, 
väskor… Vem vet, kanske hittar du den där coola 
midsommarklänningen, bikinin eller sommarhatten! 
Vi ser fram mot en dag fylld med mode, inspiration 
och massa fynd! 

BLOPPIS: Ordet bloppis är en kombinationen av 
orden blogg och loppis, det vill säga en bloggloppis. 
År 2010 hamnade ”bloppis” i Språkrådets (Sverige) 
nyordlista. Att sälja via bloppis kallas att bloppa. 
Det finns olika typer av bloppisar med olika nischer, 
men vanligast är så kallade modebloppisar som säljer 
kläder och modeartiklar.

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. Livekonsert Oskar Linnros & vänner. 

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.

Middag 21 augusti, lunch 22 augusti. 
Endast bokade platser.
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Kommande Händelser

Succé för 

UMAMI ART
Flera tusen personer kom till Skandi-
naviens största street art utställning 
i maj! Se konstverken och läs mer på 
umamipark.se

Samarbetspartners

foto: jessicalund.se

12 juni arrangeras Umami 
Fashion, en bloppis där
bloggare säljer produkter från 
en mängd kända varumärken. 
Ett unikt shoppingtillfälle!  
Vi bad vår medarrangör  
Camilla Glantz berätta 
mer om eventet.
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