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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
marknadsvärde om cirka 20,1 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 537 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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Hälsocaféet Kiwano juicebar etablerar sig i 

Diös lokaler i Östersund  

Nu är det klart att hälsocaféet Kiwano juicebar flyttar in i Kärnan Galleria i Östersund. 
Ombyggnationerna av lokalen påbörjades i slutet av oktober och inflytt beräknas ske i slutet av 
2018. 
 
Bakom Kiwano juicebar, som fått sitt namn efter den exotiska Kiwanofrukten, finns entreprenören 
Markus Öberg som i och med sitt hälsointresse fick idén att starta ett hälsosamt alternativ till fika i 
Östersund. Caféet kommer erbjuda Östersundsborna allt ifrån fräscha juicer till soppor och fikabröd.  
 
- Vi tycker det är spännande att en lokal aktör flyttar in i våra lokaler och vågar satsa på ett globalt 
koncept. Vi önskar Markus all lycka, säger Johan Fryksborn, affärschef, Diös.  
 
- Jag ser en stor möjlighet i att kunna erbjuda något unikt och hälsosamt i Östersund. Den här typen av 
caféer är vanliga i södra delarna av Sverige och jag ser fram emot att även kunna erbjuda det till Jämtland. 
Att jag hittade en lokal med bästa läget med ingång från Kyrkgatan är jättekul, säger Markus Öberg, ägare, 
Kiwano juicebar. 
 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Johan Fryksborn, affärschef, Diös  
Telefon: 010-470 96 04 
E-post: johan.fryksborn@dios.se 
 
Markus Öberg, ägare, Kiwano juicebar 
Telefon: 076-797 03 63 
E-post: info@kiwnobar.se  
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