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Grankotten storsatsar med flera nyheter i 
sommar: Utbyggd takterrass och ny 
boulebana ska locka gäster 
Ta med dig glatt humör, putsa boulekloten och förbered dig på en meny som kommer att få 
den mest kräsna gourmand att smälta. Nu är hela Sundsvalls vardagsrum öppet - och 
Grankotten har inte snålat på krutet i sommar.  
– Vi har längtat efter våra gäster, säger Uffe Steringer, vd. 

 
Krögarparet Ulf och Mia Steringer på Grankotten hoppas på en nystart i sommar och skålar 
för den utbyggda takterassen.  

Grankotten är ett välkänt namn i Sundsvall och sedan 1901 har restaurangen tagit emot både 
stora och små gäster. Under det senaste året har de mest haft öppet under lunchtid, men nu 
blomstrar verksamheten igen. 
– Vi har öppet från klockan 11 hela sommaren med flexibla stängningstider beroende på 
väder och restriktioner. Det känns jättebra att kunna öppna för fullt, säger Mia Steringer, 
delägare.  

Här får du koll på vad som händer på Grankotten i sommar. 

 
Bara en öl eller en fika går lika bra på Grankotten som en hel middagsmeny. Här finns något 
för alla.  



De som åker till Grankotten får ta del av en magisk utsikt över staden, men restaurangen har 
fler fördelar jämfört med andra verksamheter i sommar. De har bland annat stora utrymmen 
med cirka 500 sittplatser fördelade på åtta olika avdelningar, både inom- och utomhus.  

Öppettider och kontakt hittar du här. 

– Vi har otroligt bra förutsättningar. Alla som kommer hit ska kunna känna sig trygga. Vi har 
något för alla, från fika, lunch och festmenyer till kompisgänget som vill ha mer party med 
musik och dj samt goda groggar, säger Mia Steringer. 

Det har hänt mycket på Grankotten i vinter och Uffe och Mia Steringer har sett fram emot 
att få presentera alla nyheter för gästerna. De har bland annat byggt ut takterrassen rejält.  

Kockarna på Grankotten har satt samman en sommarmeny. 

 
Gott om plats för både fika, mat och drink när sommaren anländer till Norra stadsbergets egna 
vardagsrum.  

– Vi har även byggt ett utekök för att vi ska kunna servera rätter direkt ur groggbarens 
barmeny. Groggbaren är en unik satsning i Norrland. Vi kommer bland annat att erbjuda 
groggprovning med dryckeshistoria, säger Uffe Steringer.  

I den nedre baren i restaurangen kan gästerna beställa skakade och rörda drinkar samt frozen 
drinks med kakor och glass.  

 
Nya takterassen bjuder på hänförande utsikt. 



– Om du är ute efter en aktiv upplevelse har vi byggt två nya boulebanor i parken. Boka in ett 
90-minuterspass med dina kompisar, kollegor – eller familjen, säger Uffe Steringer. 

 
Två nya boulbanor har anlagt intill restaurangen. 

Trots att det händer mycket på Grankotten i sommar finns det en sak om de inte har tummat 
på i år: 

– Vi kommer att fortsätta med våra populära musikquiz. Det är jättekul och brukar locka 
många deltagare. 

– Alla mår bra av att träffa andra människor och vi vill fylla en del av det behovet. Men det 
kommer att hända fler saker i sommar. Vi lägger ut nyheter regelbundet på våra sociala 
medier. Det kommer att bli en riktigt bra säsong, säger Mia Steringer.  

Kort om Restaurang Grankotten:  
● Om: Restaurang Grankotten har legat på Norra stadsberget i Sundsvall sedan 1901 och sett 
till att Sundsvallsbor på söndagsutflykt fått glass, våfflor och en bit riktigt god mat. Med åren 
har Grankotten blivit en fullfjädrad matdestination som ordnar bröllop, event för livets alla 
stunder, konferenser, affärsluncher och möten. Men Grankotten har inte glömt bort det lilla: 
en glass i solen, våfflor efter en vinterpromenad, en spontanlunch med en gammal vän, ett 
glas vin på uteserveringen.  

● Adress: Norra Stadsberget, Sundsvall. 

● Telefonnummer: 060-61 42 22. 

● Hemsida: https://grankotten.se 

Ovan artikel är framtagen av Bonnier News Brand Studio och Restaurang Grankotten och är 
ej en artikel av nyhetsredaktionen. 

 


