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Diös Fastigheter inleder långsiktigt samarbete 

med Realgymnasiet i Gävle 

I augusti 2015 flyttar Realgymnasiet in i en helt behovsanpassad fastighet i stadsdelen 

Alderholmen i Gävle. Kontraktsvärdet på det åttaåriga hyresavtalet är 9,7 miljoner kronor. 

– Drivkraften i vår verksamhet är att utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. Fastigheten är som gjord 

för Realgymnasiets verksamhet och det är otroligt stimulerande att tillsammans med dem få skapa rum för 

framtid, säger Anders Hedström, chef för Diös Fastigheters affärsområde Gävleborg. 

– Flytten är helt i linje med vårt systematiska arbete för att öka kvalitén på våra skolor. Vi vet att lokalerna 

spelar stor roll för både elever och personal eftersom de påverkar såväl trivsel som inlärning. 

Adressändringen är också välkommen då den innebär att all vår skolverksamhet i Gävle nu flyttar in i de 

centrala delarna, något vi alltid eftersträvar i de städer vi verkar, säger Matthias Trygg, vd på Lärande i 

Sverige AB som Realgymnasiet är en del av. 

Realgymnasiet finns på fler orter i landet. I Gävle erbjuds utbildningarna Häst, Trav, Hund, Djurvård, 

Äventyrsturism, Natur och friluftsliv, Stylist, Frisör, Estet-media, Teknik och IT. 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Knut Rost, vd Diös Fastigheter 

Telefon: 010-470 95 01 

E-post: knut.rost@dios.se 

Anders Hedström, chef för Diös Fastigheters affärsområde Gävleborg 

Telefon: 010-470 97 00 

E-post: anders.hedstrom@dios.se 

Matthias Trygg, vd Realgymnasiet 

Tel: 011-19 42 06 

E-post: matthias.trygg@larande.se 

 

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande  

kl. 09:00 den 11 mars 2015.  
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