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Diös hyr ut till nygamla varumärkesbutiken
Kharma i centrala Sundsvall
Det är nu klart att modebutiken Kharma öppnar igen med nytt koncept och i nya lokaler, på
Storgatan 25-27 i centrala Sundvall. Fastighetsägaren Diös håller just nu på att färdigställa
lokalerna till att bli en inspirerade och modern butik. Öppning är beräknad till 24 augusti.
Kharmas koncept bygger på noga utvalda och handplockade varumärken inom mode och inredning.
Personen bakom är Linnéa Svensson, som tidigare drev butiken under nio år och som nu satsar igen.
Kharma flyttar in i de lokaler Telia tidigare hyrde, mitt emot In:Gallerian, på Storgatan i centrala Sundsvall.
- Det känns riktigt bra att Kharma blir hyresgäst i kvarteret kring In:Gallerian. Jag vet att konceptet är
efterlängtat och det blir ett bra tillskott till staden. Kharma kompletterar inte bara det övriga utbudet utan
bidrar också till en stärka Sundsvalls stadskärna, säger Anna Dahlgren, förvaltare, Diös Sundsvall.
- Vi öppnar i Sundsvalls bästa läge med caféer, restauranger och In:Gallerian som grannar. Det ska bli så
spännande att öppna igen, nu med vårt nya koncept. Vi hälsar såklart alla välkomna till oss i våra nya
lokaler och till öppningen den 24 augusti, säger Linnéa Svensson, grundare och ägare, Kharma.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna Dahlgren, förvaltare, Diös Sundsvall
Telefon: 010-470 96 57
E-post: anna.dahlgren@dios.se
Linnéa Svensson, grundare och ägare, Kharma
Telefon: 070-248 75 66
E-post: linneasvensson@hotmail.com

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
marknadsvärde om cirka 19,7 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 534 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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