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Dio ̈s Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om 
cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 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 a ̈r noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 
  
Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771 

 
 

Ny Sushirestaurang flyttar in i MVG-gallerian i 
Umeå 
I början av april öppnar en helt ny sushirestaurang i MVG-gallerian mitt i centrala Umeå. 
Restaurangens namn blir Sushi & Bowl och kommer att ligga på gatuplan i gallerian, bredvid 
butiken Glitter. Fastighetsägaren Diös, tillsammans med hyresgästen, utvecklar just nu lokalen 
till en modern japansk restaurangmiljö.  

Restaurang Sushi & Bowl kommer att servera sushi och poké bowls med japaninspirerade tillbehör. All 
sushi görs för hand. Ägare till Restaurang Sushi & Bowl är Mamun Rashid.  

- Det blir ett riktigt bra tillskott i centrum och i MVG med Sushi & Bowl. Att skapa fler mötesplatser i 
centrum är del av vår plan för Umeå. Vi vill bidra till att fler personer rör sig i stan, säger Sara Bergh, 
uthyrare, Diös Umeå.  

- Det känns fantastiskt att vi snart öppnar dörrarna till vår restaurang. Det här är något vi velat länge och 
med Diös hjälp har vi kunnat möjliggöra vår idé. Sushi är ett hantverk. Varje bit vi kommer att servera 
görs omsorgsfullt for hand. Sushi & Bowl är ett gott och hälsosamt snabbmatsalternativ för aktiva 
personer. Nu ser vi fram emot att få hälsa Umeåborna välkomna i april, säger Mamun Rashid, ägare, 
Restaurang Sushi & Bowl, Umeå.  

Poké bowl har sitt ursprung i hawaiiansk husmanskost och har på kort tid blivit populär i Sverige. Rätten 
toppas av råmarinerad fisk på en bädd av ris/risnudlar med inlagda grönsaker, kimchi, färska örter och 
rostade sesamfrön.  

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Sara Bergh, uthyrare, Diös Umeå 
Telefon: 010-470 98 56 
E-post: sara.bergh@dios.se 

Mamun Rashid, ägare, Restaurang Sushi & Bowl ,Umeå 
Telefon: 076-338 96 90	
E-post: mamun_751@yahoo.com 

	

 

 

 


