
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2017-01-24 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. 
Med ett marknadsvärde om 13,2 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 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. 

Diös utvecklar lokal för världens första app-
restaurang i Östersund   
Under maj månad öppnar, den renodlade app-restaurangkedjan, Pinchos sin restaurang på 
Thoméegränd  i Östersund. Lokalen färdigställs just nu av fastighetsägaren Diös. Du som gäst 
styr själv ditt besök med hjälp av en app i telefonen. Appen använder du för att boka bord, titta på 
menyn och beställa mat och dryck. Det går även bra att betala i appen.  

- Det känns riktigt spännande att vara med och lansera en modern restaurang som Pinchos. Konceptet, 
där du som gäst kan göra allt genom appen, är innovativt och ett viktigt komplement till det övriga 
restaurangutbudet i Östersund. Lokalen kommer att bli ett bra exempel på hur vi utvecklar våra fastigheter 
nu och i framtiden., säger Malin Runberg, Affärsområdeschef Jämtland, Diös Fastigheter. 

Pinchos öppnade sin första restaurang i Göteborg 2012. Sen dess har 27 restauranger öppnats och 
ytterligare 8 är planerade nu under våren. Pinchos i Östersund kommer att ha plats för drygt 200 gäster.  

- Vi har tillsammans med Diös jobbat fram en lösning som känns i framkant och helt i linje med Pinchos 
idé om restaurangupplevelse. 2016 öppnade vi vår restaurang i Sundsvall och nu är det dags för Östersund 
som blir ännu större. Vi tror mycket på Östersund och ser mycket fram emot öppning i maj, säger Anders 
Hammarberg, Vd Pinchos Sundsvall och Östersund. 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Malin Runberg, Affärsområdeschef Jämtland, Diös Fastigheter 
Telefon: 010-470 96 03 
E-post: malin.runberg@dios.se 
 
Anders Hammarberg, Franschisetagare Pinchos 
Telefon: 070-523 54 55 
E-post: anders@sundsvall.pinchos.se 

 
För mer information om Pinchos – www.pinchos.se 

 
 

 

 


