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ÄR FULLT AV 
UNIKA FYND

WE ULRIKASBORG

Ritva Falla shop

Bo LKV

Ljusringarna på Högbergsgatan är 
inhemsk design som lyser året om.
Se mer på www.valonkatu.fi 
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Sis. Deli + Café

Giftshop kahvilla / Robert´s Coffee Corner

Duxiana

Maranello 2 women

I Ulrikasborg hittar du butiker som genom år av erfa-
renhet och personliga visioner kan erbjuda specialpro-
dukter med kvalitet. Butikerna här säljer allt från finurli-
ga vykort och vintageföremål till ekologiska byggnads-
material och blomsterarrangemang. Speciellt utmär-
kande för expertisen är att man skapat ett helt koncept 
kring utbudet och således förutom färdiga produkter 
också säljer relaterade tjänster på ett och samma stäl-
le. Man kan alltså samtidigt köpa ett hundkoppel och 
få hunden trimmad, köpa glasögon och gå på synkon-
troll, eller skaffa sig en ny inredningsdetalj i kombina-
tion med inredningsplanering – för att nämna några. 
Området är också en oas för finländsk design och flera 
designers har själva startat sin lilla butik här med exem-
pelvis designsmycken eller designkläder. 

Mat- och cafékulturen i Ulrikasborg är en del av  
områdets charm som kan avnjutas oberoende av om 
man har tid för långlunch eller bara hinner ta en kaffe 
på vägen till jobbet. Caféerna i området är mötesplatser 
som erbjuder allt från nybakt bulla och nymalet kaffe 
till färska lunchsallader, pizzor och smoothies. Mat-
butikerna kan å sin sida mera beskrivas som delika-
tessbutiker med exempelvis närproducerat kött, bröd 
och grönsaker samt äkta italienska olivoljor. I matkul-
turen ingår alltså allt från klassikers som aldrig går ur 
mode till säsongsorienterat utbud med det bästa från 
den finska naturen. Upptäck de olika matbutikerna 
och caféerna när du rör dig i området – alla har sina 
egna specialiteter! 

I Ulrikasborg har man alltid tid att svara på frågor och 
förbättringsförslag! Om man inte hittar det man söker 
efter finns det också många möjligheter att skapa exakt 
det man vill ha från grunden tillsammans med desig-
ners och experter med mångårig erfarenhet. På så sätt 
kan man få ett helt unikt smycke, klädesplagg eller in-
redning som ingen annan har. De skräddarsydda lös-
ningarna är också framträdande hos fastighetsförmed-
lingarna där något färdigt recept för bostadsaffärer inte 
finns utan skapas tillsammans med kunderna. Dessut-
om har man inom skönhet och hälsa gått in för indivi-
duella behandlingsplaner där kunden får personifierad 
hjälp från början till slut. 

Oas för personliga koncept 
och inhemsk design

Färska smakupplevelser till 
frukost, mellanmål och lunch

Specialgjort enligt 
dina önskemål
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KOM-teatteri

CAFÉ & RESTAURANG

CAFÉ SUCCÈS 
Högbergsgatan 2

Eget kaffe rosteri och eget bage-
ri där de berömda örfilarna bakas 
som handarbete. Succès firar detta 
år 60-års jubileum, välkommen alla 
gamla och nya kunder!
www.facebook.com/cafesucces

GIFTSHOP KAHVILLA/ROBERT’S 
COFFEE CORNER
Högbergsgatan 7  
 
Presentprodukter, små inrednings-
produkter och café.
www.zeberas.fi

SIS. DELI + CAFÉ 
Högbergsgatan 6

Gott, färskt och nyttigt – på ett be-
händigt sätt!
www.sisdeli.fi

CAFÉ CARUSEL
Havsstranden 10

 Carusel goes Green – Helsingfors 
grönaste café.
www.carusel.fi

KOM-RAVINTOLA
Kaptensgatan 26

Mötesplatsen i Ulrikasborg.
www.kom-ravintola.fi

LIVSMEDEL & DRICKA

ANTON&ANTON
Kaptensgatan 26

Kvartersmatbutik som säljer färskt 
kött, fisk, bröd och färdigmat.
www.antonanton.fi

LA TARTUFATA
Fabriksgatan 21

Italienska premium livsmedel, gour-
met gåvor, tasting-tillfällen och café.
www.latartufata.fi

RED BEV
Kaptensgatan 8-10

Kom in o köp våra alkoholfria pro-
dukter (öl, cider och vin). 
www.redbev.fi

K-MARKET PIETARI
Petersgatan 5

Ett högklassigt och läckert utbud för 
många olika smaker.
www.k-market.fi/kaupat/pietari

K-MARKET KAIVOPUISTO
Fabriksgatan 1

Matbutik.
http://www.k-market.fi/kaupat/
kaivopuisto/

BLOMMOR OCH DJUR

ÖLANDER BLOMSTERBUTIK
Högbergsgatan 2

Blombutik.
www.kukkaolander.fi

KUKKAKAUPPA ROSE-MARIE
Kaptensgatan 26

Blombutik.
www.rose-marie.fi

ALL FUR DOGZ 
Bergmansgatan 20

Hundtillbehör och hundmat, hundda-
gis, hundtrimning och manualterapi.
www.allfurdogz.com

KLÄDMODE

MARANELLO 2 WOMEN
Högbergsgatan 6

Skandinaviskt mode för kvinnor.
http://www.maranello.fi/maranel-
lo2women/

LILLY
Högbergsgatan 11

Damkläder – också outlet.
www.lillyshop.fi

BYMARJA
Högbergsgatan 5

Damkläder.
www.bymarja.com

VALKOINEN ELEFANTTI
Högbergsgatan 3

Allt vackert som du inte hittar på nå-
got annat ställe.
www.facebook.com/valkoinen- 
elefantti-564085530268405/

VALKOINEN ELEFANTTI OUTLET
Bergmansgatan 10

Allt vackert som du inte hittar på nå-
got annat ställe.
www.facebook.com/valkoinen- 
elefantti-564085530268405/

RITVA FALLA SHOP
Högbergsgatan 2

Högkvalitativa damkläder.
www.ritvafalla.fi

BIGTIME
Kaptensgatan 7

Kvalitetskläder för både män och 
kvinnor.
www.bigtimeclothingstore.fi

SMYCKEN & OPTIK

RUBENS
Högbergsgatan 13

Unika ädelstenssmycken samt vin-
tage-skatter.
www.rubens.fi

BOX JEWELLERY BY PIONI 
DESIGN & KESKI POMPPU
Högbergsgatan 5

Smyckesdesign.
www.box-jewelry.com

GULDSMED THOMAS HOLMSTRÖM
Jägaregatan 3

Tillverkar och reparerar smycken 
enligt dina önskemål.
www.thomash.fi

KULTASEPPÄ KULMALA
Kaptensgatan 24

Guldsmedsbutik.
www.kultaseppakulmala.fi

PROUD OPTIKKA 
Högbergsgatan 19

Här betjänar ett privat inhemskt op-
tikföretag.
www.proudoptiikka.fi

HEM & INREDNING

BYGGNADSAPOTEKET
Högbergsgatan 8

Byggnadsapoteket Ab har specialiserat sig 
på renovering, restaurering och inredning 
av gamla hus och miljöer. Vi erbjuder även 
planeringstjänster inom området.
http://www.byggnadsapoteket.fi/

PAPERIKAUPPA PUTINKI
Högbergsgatan 19 

Pappers – och presentprodukter.
www.facebook.com/paperikaup-
paputinki

EIRING
Högbergsgatan 15

Allt i ett kök
www.eiring.fi

MATRI 
Kaptensgatan 11

Allt bra till sängen! Från Matri får du hög-
klassiga sängar, bäddmadrasser, säng-
kappor, huvudgavlar och sängkläder. 
www.matri.fi

OLO INSIDE/ULLA LANGE
Bergmansgatan 10

Inredningsplanering inomhus 
– inredningsarkitekt.
www.oloinside.com

HELSINKI SECONDHAND
Högbergsgatan 5

Antik, vintage och design.
www.helsinkisecondhand.fi

DUXIANA
Fabriksgatan 24

DUX - oslagbar komfort! Kvalitets-
sängar med 90 års erfarenhet.
www.dux.fi

STIILA HOME/MARJATTA MASSA
Bergmansgatan 10

Specialaffär för inredningstextilier.
www.stiila.fi

ARMAS DESIGN 
Bergmansgatan 16

Skandinavisk design och vacker detaljin-
redning från små tillverkare världen runt.
www.armasdesign.fi

WINKEL SHOP
Fabriksgatan 22

En lifestyle/inredningsbutik med färg 
och trendiga inredningsdetaljer!
www.winkel.fi

SKÖNHET & MASSAGE

SALON ERA
Kaserngatan 20

Barberare, frisör och skönhetssalong.
www.salonera.fi

KAUNEUSHOITOLA TERTTU THOMÉ
Fabriksgatan 13

Välkommen att bekanta dig med 
min salong.
www.kauneushoitolaterttu.fi

BODYLIFE
Petersgatan 11A

Klassisk massage, idrottsmassage 
och fotterapi.
www.bodylife.fi

HÄLSA & VÅRD

SELLINA BY VKY CARE
Fabriksgatan 14

Hemvård, städning i hem och på 
kontor samt hälsoaffär.
www.sellina.fi

KULTUR

KOM-TEATTERI
Kaptensgatan 26

Håll utkik efter höstens program på 
vår hemsida.
www.kom-teatteri.fi

HEATHER’S HELSINKI LTD 
Reginagränden 4 C 36 

Guidade rundturer i Södra Helsingfors 
med mat och kultur som tema. In english.
www.heathershelsinki.com

FASTIGHETSFÖRMEDLING

BO LKV
Jungfrustigen 12

Fastighetsförmedling med ett 
fräscht grepp.
www.bolkv.fi

HABITA LKV
Högbergsgatan 3
Nästan 30 år i området.
ullanlinna@habita.com

KNAPPE LKV OY
Kaptensgatan 10 

Välkommen in när du behöver hjälp 
i bostadsfrågor!
https://asunnot.oikotie.fi/yritys/
knappe-lkv-oy-13491234

CRISTAL BOSTÄDER AB AFM
Jägaregatan 10 A

Nytänkande och effektiv förmedling 
på svenska.
www.cristal.fi

ÖVRIGT

TALOHALLINTA
Fredriksgatan 63
Disponentkontor.
www.talohallinta.fi
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redning som ingen annan har. De skräddarsydda lös-
ningarna är också framträdande hos fastighetsförmed-
lingarna där något färdigt recept för bostadsaffärer inte 
finns utan skapas tillsammans med kunderna. Dessut-
om har man inom skönhet och hälsa gått in för indivi-
duella behandlingsplaner där kunden får personifierad 
hjälp från början till slut. 

Oas för personliga koncept 
och inhemsk design

Färska smakupplevelser till 
frukost, mellanmål och lunch

Specialgjort enligt 
dina önskemål

KOM-teatteri

CAFÉ & RESTAURANG

CAFÉ SUCCÈS 
Högbergsgatan 2

Eget kaffe rosteri och eget bage-
ri där de berömda örfilarna bakas 
som handarbete. Succès firar detta 
år 60-års jubileum, välkommen alla 
gamla och nya kunder!
www.facebook.com/cafesucces

GIFTSHOP KAHVILLA/ROBERT’S 
COFFEE CORNER
Högbergsgatan 7  
 
Presentprodukter, små inrednings-
produkter och café.
www.zeberas.fi

SIS. DELI + CAFÉ 
Högbergsgatan 6

Gott, färskt och nyttigt – på ett be-
händigt sätt!
www.sisdeli.fi

CAFÉ CARUSEL
Havsstranden 10

 Carusel goes Green – Helsingfors 
grönaste café.
www.carusel.fi

KOM-RAVINTOLA
Kaptensgatan 26

Mötesplatsen i Ulrikasborg.
www.kom-ravintola.fi

LIVSMEDEL & DRICKA

ANTON&ANTON
Kaptensgatan 26

Kvartersmatbutik som säljer färskt 
kött, fisk, bröd och färdigmat.
www.antonanton.fi

LA TARTUFATA
Fabriksgatan 21

Italienska premium livsmedel, gour-
met gåvor, tasting-tillfällen och café.
www.latartufata.fi

RED BEV
Kaptensgatan 8-10

Kom in o köp våra alkoholfria pro-
dukter (öl, cider och vin). 
www.redbev.fi

K-MARKET PIETARI
Petersgatan 5

Ett högklassigt och läckert utbud för 
många olika smaker.
www.k-market.fi/kaupat/pietari

K-MARKET KAIVOPUISTO
Fabriksgatan 1

Matbutik.
http://www.k-market.fi/kaupat/
kaivopuisto/

BLOMMOR OCH DJUR

ÖLANDER BLOMSTERBUTIK
Högbergsgatan 2

Blombutik.
www.kukkaolander.fi

KUKKAKAUPPA ROSE-MARIE
Kaptensgatan 26

Blombutik.
www.rose-marie.fi

ALL FUR DOGZ 
Bergmansgatan 20

Hundtillbehör och hundmat, hundda-
gis, hundtrimning och manualterapi.
www.allfurdogz.com

KLÄDMODE

MARANELLO 2 WOMEN
Högbergsgatan 6

Skandinaviskt mode för kvinnor.
http://www.maranello.fi/maranel-
lo2women/

LILLY
Högbergsgatan 11

Damkläder – också outlet.
www.lillyshop.fi

BYMARJA
Högbergsgatan 5

Damkläder.
www.bymarja.com

VALKOINEN ELEFANTTI
Högbergsgatan 3

Allt vackert som du inte hittar på nå-
got annat ställe.
www.facebook.com/valkoinen- 
elefantti-564085530268405/

VALKOINEN ELEFANTTI OUTLET
Bergmansgatan 10

Allt vackert som du inte hittar på nå-
got annat ställe.
www.facebook.com/valkoinen- 
elefantti-564085530268405/

RITVA FALLA SHOP
Högbergsgatan 2

Högkvalitativa damkläder.
www.ritvafalla.fi

BIGTIME
Kaptensgatan 7

Kvalitetskläder för både män och 
kvinnor.
www.bigtimeclothingstore.fi

SMYCKEN & OPTIK

RUBENS
Högbergsgatan 13

Unika ädelstenssmycken samt vin-
tage-skatter.
www.rubens.fi

BOX JEWELLERY BY PIONI 
DESIGN & KESKI POMPPU
Högbergsgatan 5

Smyckesdesign.
www.box-jewelry.com

GULDSMED THOMAS HOLMSTRÖM
Jägaregatan 3

Tillverkar och reparerar smycken 
enligt dina önskemål.
www.thomash.fi

KULTASEPPÄ KULMALA
Kaptensgatan 24

Guldsmedsbutik.
www.kultaseppakulmala.fi

PROUD OPTIKKA 
Högbergsgatan 19

Här betjänar ett privat inhemskt op-
tikföretag.
www.proudoptiikka.fi

HEM & INREDNING

BYGGNADSAPOTEKET
Högbergsgatan 8

Byggnadsapoteket Ab har specialiserat sig 
på renovering, restaurering och inredning 
av gamla hus och miljöer. Vi erbjuder även 
planeringstjänster inom området.
http://www.byggnadsapoteket.fi/

PAPERIKAUPPA PUTINKI
Högbergsgatan 19 

Pappers – och presentprodukter.
www.facebook.com/paperikaup-
paputinki

EIRING
Högbergsgatan 15

Allt i ett kök
www.eiring.fi

MATRI 
Kaptensgatan 11

Allt bra till sängen! Från Matri får du hög-
klassiga sängar, bäddmadrasser, säng-
kappor, huvudgavlar och sängkläder. 
www.matri.fi

OLO INSIDE/ULLA LANGE
Bergmansgatan 10

Inredningsplanering inomhus 
– inredningsarkitekt.
www.oloinside.com

HELSINKI SECONDHAND
Högbergsgatan 5

Antik, vintage och design.
www.helsinkisecondhand.fi

DUXIANA
Fabriksgatan 24

DUX - oslagbar komfort! Kvalitets-
sängar med 90 års erfarenhet.
www.dux.fi

STIILA HOME/MARJATTA MASSA
Bergmansgatan 10

Specialaffär för inredningstextilier.
www.stiila.fi

ARMAS DESIGN 
Bergmansgatan 16

Skandinavisk design och vacker detaljin-
redning från små tillverkare världen runt.
www.armasdesign.fi

WINKEL SHOP
Fabriksgatan 22

En lifestyle/inredningsbutik med färg 
och trendiga inredningsdetaljer!
www.winkel.fi

SKÖNHET & MASSAGE

SALON ERA
Kaserngatan 20

Barberare, frisör och skönhetssalong.
www.salonera.fi

KAUNEUSHOITOLA TERTTU THOMÉ
Fabriksgatan 13

Välkommen att bekanta dig med 
min salong.
www.kauneushoitolaterttu.fi

BODYLIFE
Petersgatan 11A

Klassisk massage, idrottsmassage 
och fotterapi.
www.bodylife.fi

HÄLSA & VÅRD

SELLINA BY VKY CARE
Fabriksgatan 14

Hemvård, städning i hem och på 
kontor samt hälsoaffär.
www.sellina.fi

KULTUR

KOM-TEATTERI
Kaptensgatan 26

Håll utkik efter höstens program på 
vår hemsida.
www.kom-teatteri.fi

HEATHER’S HELSINKI LTD 
Reginagränden 4 C 36 

Guidade rundturer i Södra Helsingfors 
med mat och kultur som tema. In english.
www.heathershelsinki.com

FASTIGHETSFÖRMEDLING

BO LKV
Jungfrustigen 12

Fastighetsförmedling med ett 
fräscht grepp.
www.bolkv.fi

HABITA LKV
Högbergsgatan 3
Nästan 30 år i området.
ullanlinna@habita.com

KNAPPE LKV OY
Kaptensgatan 10 

Välkommen in när du behöver hjälp 
i bostadsfrågor!
https://asunnot.oikotie.fi/yritys/
knappe-lkv-oy-13491234

CRISTAL BOSTÄDER AB AFM
Jägaregatan 10 A

Nytänkande och effektiv förmedling 
på svenska.
www.cristal.fi

ÖVRIGT

TALOHALLINTA
Fredriksgatan 63
Disponentkontor.
www.talohallinta.fi
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Byggnadsapoteket

La Tartufata

Ölander blomsterbutik

FOTON: Matti Oja / Elisa Häggström / Kesko.fi  / Privat

Paperikauppa Putinki
Matri

Café Succès 

VALONKATU
HÖGBERGSGATAN

HAVSSTRAND

BRUNNSPARKEN

ESPLANADEN

/ Mikko Rapila / Saas Instruments


