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Diös Fastigheter AB äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett 
marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 348 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 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 tillväxt 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 investerar vid Holmtorget i Falun 
Diös förvärvar P-hus och lastkajsområde i anslutning till sina befintliga fastigheter vid Holmtorget 
i centrala Falun. Säljare är Falu kommun. Diös tar därmed ett större grepp över stadsutvecklingen 
i centrala Falun och området runt Holmtorget.  

Utvecklingen av området sker i samarbete med Falu kommun. Lastkajsområdet bredvid Åhlénshuset, på 
Bergsskolegränd, är del av Falu kommuns fastighet Falun 7:7 och förvärvas genom tredimensionell 
fastighetsbildning. Totalt köper Diös en yta om ca 400 kvm. Området över lastkajen kommer takbeläggas, 
där delen under taket kommer att utvecklas av Diös. Falu kommun kommer fortsatt äga utrymmet på taket 
där de kommer att skapa en mötesplats med parkinslag. Byggstart planeras till augusti. 

P-huset ingår i en större plan som innebär att knyta samman p-huset med Hemköp genom en inomhusgång
samt att bygga en ny vänthall för bussresenärer i anslutning till Knutpunkten. Det kommer även utvecklas
kommersiella lokaler längs Holmgatan.

Samtidigt som detta förvärv genomförs så pågår för närvarade en större upprustning av Bergströms 
Galleria som ligger i anslutning till Holmtorget. Planer finns också på att ge fasaden på fastigheten Gamla 
Bergsskolan 15, Åhlénshuset, ett lyft. 

- Hela satsningen kring Holmtorget är del i vår strategi att bedriva stadsutveckling. Vi vill utveckla våra
fastigheter för fler och trevligare mötesplatser, säger Mikael Hedh, affärsområdeschef, Diös Dalarna.

- Vi har haft en dialog med Diös under en tid och planerna kring Holmtorget känns riktigt bra. Vi kommer
också att skapa en parkliknande yta på taket som ytterligare kan bidra till ett trevligare intryck där fler
människor vill vara, säger, säger Susanne Norberg, kommunalråd, Falu kommun.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Mikael Hedh, affärsområdeschef Dalarna, Diös Fastigheter 
Telefon: 010-470 97 50 
E-post: mikael.hedh@dios.se

Susanne Norberg, kommunalråd, Falu Kommun 
Telefon: 023-822 06 
E-post: susanne.norberg@falun.se


