
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2017-06-16 

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 till Rituals i Strand galleria i Luleå 
Till hösten kommer den holländska kedjan Rituals att flytta in i Strand galleria i centrala 
Luleå. Fastighetsägaren Diös utvecklar just nu lokalen, som ligger på gatuplan, för inflytt 
och Rituals rekryterar medarbetare inför öppningen.  

Rituals producerar och säljer produkter för hemma-SPA, som är inspirerade av österländska 
traditioner. Kedjan finns i USA och i flertalet länder i EU. I Sverige finns 60 butiker.  

- Rituals kommer att komplettera mixen av butiker som finns i Strand galleria idag. Att ständigt 
utveckla utbudet av butiker och upplevelser i våra gallerior är del av den stadsutveckling vi driver 
i Luleå. Rituals koncept är uppskattat av många och nu färdigställer vi lokalen för inflytt under 
hösten. Det känns jättekul, säger Emelie Kjellner, centrumledare, Luleå Diös.  

- Luleå har stått högt på vår lista för ny etablering och vi har letat länge efter en lokal i a-läge i 
gallerian. Vi har haft ett bra samarbete med Diös och nu känns det fantastiskt att flytta in till 
hösten. Vår rekrytering är i full gång och vi ser mycket fram emot öppning, säger Eduard van 
Santen, vd Nordic, Rituals.  

Läs mer om Rituals: https://www.rituals.com/sv-se/home 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Emelie Kjellner, centrumledare, Diös Luleå 
Telefon: 010-470 98 23 
E-post: emelie.kjellner@dios.se 
 
Eduard van Santen, vd Nordic, Rituals 
Telefon: 076-133 20 88 
E-post: eduard.vansanten@rituals.com 


