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Ny affärschef för Diös i Gävle 
Den 1 juni tillträder Jennie Nyblom som ny affärschef för Diös i Gävle. Hon har tidigare jobbat 
som förvaltare i bolaget och kommer från och med nu, genom fortsatt fokus på stadsutveckling, 
leda hela teamet i Gävle. Tidigare affärschef Anders Hedström kommer att finnas kvar i rollen 
som förvaltare.  

Jennie Nyblom har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen och har arbetat på Diös de senaste fem 
åren. Nu tar hon steget och blir ansvarig för Diös verksamhet i Gävle. Anders Hedström, som varit i 
bolaget sedan 2005, blir förvaltare och kommer att jobba närmare hyresgästerna och utvecklingen av, 
framförallt, fastigheterna kring Stortorget.  

- Det känns riktigt bra att få förtroendet att bli affärschef för Diös i Gävle. Vi är i en utvecklingsfas där 
vårt fokus handlar om stadsutveckling genom att skapa tillväxt i centrum. Vi har ett mycket kompetent 
team och jag ser verkligen fram emot att få leda det i våra kommande satsningar, säger Jennie Nyblom, 
blivande affärschef, Diös Gävle.  

- I min nya roll som förvaltare kommer jag närmare våra hyresgäster och våra affärer i vardagen, vilket jag 
har saknat.  Jag blir dessutom mer delaktig i utvecklingen av våra fastigheter i centrala Gävle, säger Anders 
Hedström, blivande förvaltare, Diös Gävle.  
 
– Att rekrytera kompetenta medarbetare på nya positioner inom Diös är viktigt. Jennie besitter alla de 
egenskaper jag vet att vi behöver för att fortsätta utveckla Gävle framåt. Och med Anders kvar i teamet 
blir det en perfekt kombination. Nu önskar jag både Jennie och Anders lycka till i sina nya roller, säger 
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.  

Nyligen berättade Diös om ett av sina utvecklingsprojekt genom sin satsning på moderna hyresbostäder i 
Wasa-huset mitt i centrala Gävle och som kommer att vara klart under våren 2019. Wasa-huset är ett av 
flera projekt som Diös kommer att utveckla under kommande år.  
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös Fastigheter 
Telefon: 010-470 96 00 
E-post: henrik.lundmark@dios.se 
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Jennie Nyblom, blivande affärschef, Diös Gävle  
Telefon: 010-470 97 13 
E-post: jennie.nyblom@dios.se 

Anders Hedström, blivande förvaltare, Diös Gävle  
Telefon: 010-470 97 00 
E-post: anders.hedstrom@dios.se 

 

 


