ANTIKVARIATET

Antikvariatet i Norrköping är bokhandeln som inte bara säljer de gamla
klassiska verken utan så mycket mer.
Välkommen till böckernas värld!
Antikvariatet i Norrköping är bokhandeln som inte bara säljer de gamla
klassiska verken utan så mycket mer. Här hittar du även aktuella
förlagsutgåvor, praktiska handböcker för allt från trädgårdsodling till
flygplansbygge, du kan köpa biljetter till lokala kulturevenemang, du kan
komma hit på musikkvällar och föredragsaftnar – ja, vi på Antikvariatet är
stolta att säga att ”det är här det händer”!

Knäppingsborgsgatan 7, Norrköping www.antikvariatet.net

BOK-GALLERIET

Vi har ett brett utbud av böcker - lämpligt för både gammal som ung! BokGalleriet säljer begagnade böcker.
Besök Östergötlands största antikvariat!
Vi har ett brett utbud av böcker – lämpligt för både gammal som ung! BokGalleriet säljer begagnade böcker. Här finner du boken du länge letat efter,
eller fyndar boken som räddar din semester! Vi handlar även med konst,
mynt och frimärken!
Bok-Galleriet erbjuder ett bra och billigt utbud av pocketböcker!
Glöm ej att läsa!
Vi har både klassiker, äkta kärleksromaner, äventyr och deckare.
Hos oss har du möjlighet att tillfredsställa din läslust – pocketböckerna
kostar högst 20 kronor/styck! Blir du medlem i vår Kundklubb betalar Du 15
kronor/styck!
Hjärtligt välkomna in och fynda i mängd!
Eller besök oss på www.bokgalleriet.se

Kristinagatan 20, Norrköping

Boutique Sidartha
Boutique Sidartha har ett stort och härligt utbud för den modemedvetna
kvinnan. Butiken har allt ifrån snyggt vardagsmode till klänningar och dräkter
för de flesta festliga tillfällen. Här finns det många märken och material för
att kunna hjälpa dig att hitta din favorit. Pigga glada färger, klassiska plagg
liksom det lilla extra för festliga tillfällen hittar du här! Boutiquen är välkänd
för sitt fina utbud.
Meenu äger och driver Boutiquen.

Drottninggatan 21, Norrköping

Busfrö Nytt & Bytt
Välkommen Busfrö Nytt & Bytt!
Busfrö Nytt & Bytt är en modern, färgglad och spännande secondhandkedja
där du kan fynda bland hundratals kvadratmeter av kläder och saker inom
våra avdelningar dam, barn, herr, hem och lek– Allt i mycket fräscht skick.
Butikerna är omåttligt populära bland barnfamiljer och modeintresserade
kvinnor och män i alla åldrar. Generösa öppettider, kortbetalning och öppet
köp är en självklarhet hos oss. Vi säljer kläder och saker på kommission,
vilket innebär att du lämnar in och vi säljer – enkelt, snabbt och smidigt.
Detta betyder att vi dagligen hänger ut nya fynd i butiken så Busfrö Nytt &
Bytt är alltid värt ett besök!
Att handla begagnat är både ekonomiskt smart och miljövänligt så prova
något nytt och styr kosan mot Busfrö nästa gång det är dags att uppdatera
garderoben.
Känn dig varmt välkommen önskar vi på Busfrö!
Hospitalsgatan 12, Norrköping

www.busfro.se

Butik Bettan
Kläder för alla, i Norrköpings färgstarkaste butik!
Det är Bettan själv, såklart (!) som driver Butik Bettan på Gamla Torget 10 i
hörnet mot Gamla Rådstugugatan. Bettan har lång erfarenhet inom mode,
design och kläder och är själv en välkänd profil för Norrköpings klädglada
damer.
I Butik Bettan hittar du ett unikt sortiment för alla storlekar mellan st. 38 –
54. Bettans devis lyder nämligen: ”Det finns en skönhet i alla storlekar! Det
är aldrig fel på kroppen. Det handlar helt enkelt om hur man ”förpackar”
den!” Hos Butik Bettan finner du kända varumärken som t ex: Ralston,
Baldino, Grizas, Bitte Kai Rand, Olars Ulla, Masai
I butiken finner du kläder i klassisk stil, blandat med lite fräckt och lite
bohemiskt! En stor del av sortimentet är tillverkat i Europa och håller hög
kvalité, men till måttliga priser. Bettan hjälper dig att finna din stil, och
inbjuder även grupper om minst 6-7 personer att boka sin ”egen” kundkväll
som brukar inledas i de mysiga källarvalven från 1700-talet under butiken.

Gamla Torget 2, Norrköping

Elite Grand Hotel

Centralt beläget vid Motala ström, i en pampig byggnad från 1906, ligger
detta anrika hotell. Här finns vacker festsal, fantastiskt läge vid vattnet och
en gastropub med stor uteservering.
Att bo på Elite Grand Hotel i Norrköping ska upplevas som något mer än att
bara ta in på hotell. Med centralt läge och utsikt över Motala Ström ligger
vår pampiga byggnad från 1900-talets början. Det är bara fem minuters
gångväg till Norrköpings centralstation och samma avstånd till shopping och
restauranger. Vi vill ge dig en totalupplevelse utifrån känslan av kvalitet,
flärd och tradition. Med 191 rum, samt 11 konferenslokaler kan vi ta emot
många gäster och samtidigt förmedla en varm hemkänsla.
Puben The Bishops Arms ligger på hotellets bottenvåning med en fantastisk
utsikt över vattnet. Det är inte utan anledning Elite Grand Hotel är
Norrköpings ledande hotell. Varmt välkommen till Elite Grand Hotel!
Tyska Torget 2, Norrköping

www.elitehotels.se

Emmy Mode & Interiör
Välkommen in till oss!

På Hospitalsgatan 16 ligger Emmy. Pia Norrman driver sedan 22 oktober 2015
Emmy Mode & Interiör. Jag har velat skapa en atmosfär som känns mysig och
ombonad i min butik. En butik där alla kan känna att de komma och hitta
sina favoritplagg oavsett stil eller ålder. Jag älskar att hjälpa mina kunder
att hitta rätt plagg till just deras stil och form.
Hos oss finner du det noga utvalda, det speciella och du får prova, titta och
känna i lugn och ro där Pia ger dig professionella råd, om du vill!
Kläder och accessoarer för varje säsong, för varje personlighet och för varje
stil!
Dessutom säljer vi våra närproducerade lammskinn från Lundby Gård
Hospitalsgatan 16, Norrköping

www.emmymode.se

Green Room Blommor & Inredning
Inredning och blommor i skön förening!

Fia Hårdh har skapat en grön oas i sin lilla butik på Drottninggatan 21, i
hjärtat av Gamla Stan i Norrköping. Med sin stora erfarenhet som florist och
efter mer än 30 år i yrket, hjälper hon dig med alla typer av
blomsterarrangemang, från brudbuketten till gå-bort-blomman och
födelsedagsbuketten!
När du handlar dina blommor hos Greenroom får du en levande snittblomma
som fått mogna i sin egen takt då den inte hålls i kylrum, utan lever och slår
ut i sin fulla prakt, på ett vackrare sätt och håller sin skönhet längre på ett
naturligt vis.
Fia väljer dessutom ut ett exklusivt sortiment av inredningsdetaljer och
presentartiklar, som hon är ensam om i stan, från till exempel holländska
DUTZ som tillverkar vackra kvalitetsglas, SIMPLY SCANDINAVIA som
tillhandahåller högklassiga ytterkrukor i gammal slottstil och moderna och
trendriktiga kuddar och brickor från svenska formgivaren Nadja Wedin.
En del av blomstersortimentet är också anpassat för att ingå i en snygg och
moderna inredning, där finns krukväxter för varje hörn av ditt hem, som
behöver lite grönska!

Drottninggatan 21, Norrköping www.greenroomblommor.se

Kronans Apotek
Kronans Droghandel Apotek AB är Sveriges tredje största apotekskedja
med mer än 300 apotek från Trelleborg i söder till Malmberget i norr.
Kronans Apotek sätter dig som kund i fokus. På apoteken kan du hämta
ut dina recept och hitta produkter för hälsa, skönhet och välbefinnande.
Våra medarbetares kompetens och motivation är oerhört viktig för oss.
Kärnverksamheten är de receptbelagda läkemedlen.
Apoteken har därför en viktig uppgift att förmedla rådgivning och
information. Inte minst för att säkra en god läkemedelsbehandling.
Kronans Apotek har kunskap om allt som rör kundernas egen vård,
skönhet och hälsa.
Vi hälsar dig som kund varmt välkommen!
Eller besök oss på vår hemsida www.kronansapotek.se
Hospitalsgatan 26, Norrköping

Modehatten
Modeaffären Åkerlind & Janzon etablerades på Hospitalsgatan redan år 1879,
ett kvarter närmare Nya Torget. Det har alltid funnits hattmodister i affären!
Fastigheten revs i mitten på 1970-talet och då flyttade affären….
Modehatten, Åkerlind & Janzons eftr. tilldelades 2020 Handelsgalans
Hederspris, vi tackar och lyfter på hatten! Huset som affären ligger i idag,
byggdes 1903, vacker grön fasad och fina gamla fönster, varsamt
restaurerade och som håller historien vid liv! Det finns många historier…
Modehatten för både dam & herr, hattar, kepsar, mössor, baskrar, snygga
scarves, sjalar och handskar. Nu finns delar av sortimentet även i
webbshoppen, ifall du inte har möjlighet att besöka butiken i Norrköping.
Från 2013 har Modehatten haft Kulturnattshistorier, 3 stycken varje
Kulturnatt, men 2020 satte pandemin stopp för historierna och det blev
utställning i Skyltfönstret, Hattar Då & Nu! Vem vet vad Kulturnatten+ 2021
kommer med! Besök sociala medier och håll dig uppdaterad!
Hospitalsgatan16, Norrköping www.modehatten.se

Popsi
Välkommen att handla småskaligt och socialt
Second hand
Här finner du ett brett sortiment av vintage; allt från kläder möbler, lampor,
porslin till film och böcker
Hantverk
Vi har en fim samling av svenskt konsthantverk med inslag av både keramik,
textil, hudvård, sylt och saft, garner, smyckeskonst och mycket mera.
Blommor
Hos oss kan du beställa blomsterarrangemang och buketter för all slags
tillfällen, samt köpa med dig blommor, frukt och grönsaker direkt hem.
Kultur
Vi vill att ditt besök hos oss skall bli mer som en kulturupplevelse. En social
plats där du får med dig mer än bara varor.

Knäppingsborgsgatan 9, Norrköping

Prio AB

Prio AB ägnar sig åt fastighetsrörelse och handel med samlarföremål, främst
frimärken och mynt.
Fastighetsrörelse
Våra fastigheter består av ÄPPLET 8 som är en centralt belägen
hörnfastighet, med adresserna Knäppingsborgsgatan 27 – Kristinagatan 20.
Fastigheten innehåller 32 bostadslägenheter, fyra butiker och ett kontor.
Vi har även fastigheten LOKATTEN 3, som är en centralt belägen fastighet
med adressen Hospitalsgatan 7, med 8 bostadslägenheter, tre butiker och två
lokaler.
Samlartjänst
Vi erbjuder även en samlartjänst som omfattar främst handel med mynt,
frimärken och vykort. www.prio.se

Prylo
Prylo vill erbjuda ett utbud av retro och vintagevaror huvudsakligen från
1950- 70 tal, men även andra perioder kan slinka med i vårt utbud.
Jag som driver Prylo heter Hans Wennbom och har i 30-35 år gått på
loppmarknader, auktioner och i välgörenhetsbutiker. Jag tyckte att det var
dags att utveckla intresset och startade Prylo i oktober 2014.
Jag har nu vuxit ur min butik på Skolgatan i Norrköping och utökar nu med
nya lokaler på Hospitalsgatan. Jag dukar upp med ett brett utbud av
retroprylar, och här finner du det mesta från Stig Lindbergs Berså-koppar till
teakmöbler och String-hyllor i original!

Hospitalsgatan 7, Norrköping www.prylo.nu

Rafaela Mode
Välkommen till Rafaela Mode!
Hos oss hittar ni allt till bröllopet, balen eller festen. Vårt breda sortiment
av brud- och festklänningar täcker allt från det exklusiva till det lite enklare.
Vi har klänningar i alla prisklasser.
Ni får personlig service av personal med många års erfarenhet i branschen.
Brudparet kan välja mellan att hyra eller köpa sina kläder. Tärnklänningar,
näbbkläder, slöjor och accessoarer har vi till försäljning.
Välkomna!

Drottninggatan 2, Norrköping www.rafaelamode.se

Roots of Sweden
”I hjärtat av Norrköping…”
Intill strömmen alldeles i hjärtat av Norrköping hittar du frisörsalongen
ROOTS.
Salongen ligger i gatuplanet i en vacker gammal kulturmärkt byggnad från
1800 talet. Vi tyckte Norrköping saknade en personlig salong där alla typer
av människor kunde känna sig hemma. Vi har lagt ner mycket energi på att
skapa en salong med känsla och atmosfär. Vi har själva designat vår inredning
och vårt mål var att den skulle spegla vilka vi är och hela vår filosofi. Enkelt
men elegant.
Oavsett om du är trendslav eller bara vill göra ditt hår en tjänst erbjuder vi
kompetens, kvalitetsprodukter och det lilla extra. Hos oss får du egen tid
under hela din behandling. Vi tror inte på att dubbelboka eller jobba med
flera kunder samtidigt. Vi strävar efter att höja seriositeten i vårt yrke och
ser det som en självklarhet att alla på vår salong ska ha gesällbrev. För oss är
det viktigare att ha en liten salong som fungerar optimalt än att växa och bli
för stora. Vi vill förstås tro att alla våra kunder känner skillnaden.

G:a Rådstugugatan 24, Norrköping
www.roots.se

Svenska kyrkan – S:t Olof
S:t Olofs församling i Norrköping

Svenska kyrkan är en plats för samtal och eftertanke, men också för gemensam
aktivitet och handling i frågor som är viktiga.
Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikevenemang. Kyrkan står för en
tredjedel av konsertutbudet i landet och bidrar till ett levande kulturliv. Musiklivet
inom Svenska kyrkan är mer omfattande än i någon annan musikinstitution i Sverige
och har en unik geografisk spridning och tillgänglighet. Här finns allt från baby- och
småbarnssång till körer samt orkester- och ensembleverksamhet. Här i Norrköping
finns nära 40 olika kyrkokörer.Verksamheten i S:t Olofs församling bedrivs, förutom
i S:t Olai kyrka och i Hedvigs kyrka, i församlingshemmet och i Hedvigsgården
som är en plats för kultur, andlig fördjupning och undervisning där samtalet och
frågorna, stora som små, står i centrum.
Kyrka & café öppet varje vardag!
Hedvigs kyrka är öppen dagligen mellan klockan 11.00 – 14.00. Då är du välkommen
in för att titta på kyrkan invändigt, vila dina ben och sitta ner en stund för stilla
betraktelse.I Hedvigs kyrka bjuds varje onsdag klockan 11.45 ett miniföredrag och
orgelmusik följt av sopplunch i Hedvigsgården.
I S:t Olai kyrka är det lunchmusik varje torsdag klockan 12. I S:t Olai kyrka har vi
dessutom, varje vardag, öppet vårt café mellan kl. 10.00 – 16.00(öppet samma
tider som kyrkan), så kom hit och ta en fika! Svenska kyrkan i Norrköping erbjuder
flera olika mötesplatser och
sammanhang. Vi hoppas att det ska
finnas något för alla.

Dörren är öppen. Välkommen!

www.svenskakyrkan.se

Thea Coﬀea
Thea Coffea är butiken som är lite mer personlig.
Något för dig som söker det där lilla extra oavsett om det gäller sortimentet
eller den personliga servicen.
Njut av det goda!
Thea Coffea är Norrköpings äldsta te- och kaffehandel. Från
Hospitalsgatan, till Drottninggatan 17, där den nu ligger, flyttades den år
2006.
Inga-Lill, (bilden), tog över butiken i januari 2020
Målet är att behålla den gammaldags charmen i butiken, att fortsätta med
beprövade och populära produkter, men också att erbjuda nyheter i
sortimentet. Mycket utifrån kundernas önskemål.

Drottninggatan 17, Norrköping

www.theacoffea.se

