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Great Space skapar hub för tech-entreprenörer
i In-gallerian i Sundsvall
Diös välkomnar företaget Great Space till översta våningen i galleria In i Sundsvall.
Företagets koncept ska attrahera framtidens tech-entreprenörer, investerare, idébärare,
inspiratörer och strategiska affärspartners. Diös kliver även in som samarbetspartner för
att ytterligare stärka sin satsning att utveckla Sundsvall och locka rätt kompetenser till
regionen.
-

Det är fantastiskt att få välkomna Great Space till våra lokaler i In-gallerian. Hela miljön
av startup-bolag inom digitala tjänster och produkter känns såklart väldigt aktuellt. Vi tror
också att det är en framgångsfaktor för oss att få samarbeta med den typen av företag. Vi
brinner för att utveckla våra verksamhetsorter, där vi bland annat vill bidra till att säkra
inflyttning och kompetensförsörjning, säger Katharina Engebo, uthyrare på Diös
Fastigheter

Lokalen är på ca 800 kvm och innefattar en unik takterrass med utsikt över staden. Det finns
också utrymme för ca 45 arbetsplatser, flera mötesrum och ett innovationslabb för test av nya
idéer med hjälp av den senaste tekniken.
Andra partners som kommer att jobba nära Great Space och därmed också vara med och
säkerställa utvecklingen av konceptet är Microsoft, FundedByMe och Bahnhof.

För ytterligare information kontakta gärna:

Katharina Engebo, uthyrare på Diös Fastigheter
Telefon: 010 470 96 54
E-post: katharina.engebo@dios.se
Sofie Stark, Chef Affärsområde Västernorrland, Diös Fastigheter
Telefon: 010 470 96 50
E-post: sofie.stark@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett
marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den
mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i
Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq
OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

