
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2017-04-06 

Diös Fastigheter AB äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett 
marknadsvärde om cirka 18 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 570 tkvm, är visionen att vara den 
mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden 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 
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Diös hyr ut lokal till Espresso House 
flaggskeppsetablering i Gävle  
I juni öppnar Espresso House sin första coffee shop i Gävle city och lokalen utvecklas nu 
till en av de största Espresso House i landet. Detta görs i samarbete med 
fastighetsägaren Diös. Adressen är i a-läge på Drottninggatan/Stortorget, i den lokal 
McDonalds finns idag.  

Espresso House gjorde sin första etablering i Lund 1996 och är idag Nordens största coffee shop-
kedja med över 260 coffee shops fördelade på fyra länder; Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
Nu gör de sin första etablering i Gävle city och gör den enligt sitt helt nya inredningskoncept. 
Inflyttning beräknas ske i slutet av maj.  

- Vi har haft en dialog med Espresso House under en tid och det känns jätteroligt att de 
väljer Gävle city för etablering av sitt nya koncept. Möjligheter till nya upplevelser och 
mötesplatser ligger helt i linje med hur vi ser på stadsutveckling. Fler anledningar för 
människor att vilja vara i stadskärnan, säger Jennie Nyblom, förvaltare, Diös Gävle.  
 

- Vi har haft ett mycket bra samarbete med Diös och kunde inte ha fått ett bättre läge för 
vår första etablering i Gävle city. Lokalen är fördelad på två våningar och vi bygger nu om 
denna för vårt helt nya inredningskoncept. Nu ser vi fram emot öppning i juni och 
påbörjar inom kort rekryteringsprocessen för att anställa cirka 20 nya medarbetare som 
kan ge en härlig kaffeupplevelse till våra gäster, säger Johan Gederberg, 
etableringsansvarig, Espresso House 

Läs mer om Espresso House på https://espressohouse.com/ 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Jennie Nyblom, förvaltare Gävle, Diös Fastigheter 
Telefon: 010-470 97 13 
E-post: jennie.nyblom@dios.se 
 
Johan Gederberg, etableringsansvarig Espresso House 
Telefon: 0730-537905 
E-post: johan.gederberg@espressohouse.com 

 


