
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2016-09-29 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. 
Med ett marknadsvärde om 13,2 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är 
visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som 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. 

Diös och Swedbank investerar hållbart i 
befintliga lokaler  
Efter en tids utvärdering av lokaler för Swedbank Kundcenter i Östersund, har Swedbank beslutat att 
utveckla sitt befintliga kontor på Frösö Strand. Med fokus på medarbetarna görs nu en stor satsning på 
pausutrymmen med bland annat en utbyggd matsal med stora glaspartier mot utegården. Detta sker 
genom ett nära samarbete med den befintliga hyresvärden Diös.  

Swedbank etablerade kundcenterverksamhet i Östersund år 1990. Swedbank Kundcenter har 1000 
anställda på fem olika orter i Sverige, varav 235 medarbetare i Östersund. Totalt hanteras över 4 miljoner 
kundkontakter varje år. En parameter för val av lokal har också varit möjligheten till expansion. 

- Vi har gemensamt jobbat fram en lösning som känns i framkant och helt i linje med Swedbanks 
övergripande lokalprogram. Vår inriktning har varit att utveckla de befintliga lokalerna på ett 
hållbart sätt med medarbetarna i centrum. Nu påbörjas arbetet med att färdigställa Frösö Strand 
och vi ser mycket fram emot att få nyöppna Swedbanks kontor om ett år – oktober 2017, säger 
Henrik Lundmark, Fastighetschef Diös Fastigheter  
 

- Det har varit ett mycket bra samarbete mellan oss och Diös. Nu satsar vi tillsammans på att 
utveckla befintliga lokaler, vilket är både hållbart och effektivt. Vi är glada över att ytterligare 
stärka den lokala närvaron som arbetsgivare och näringslivsaktör i Östersund, säger Martin 
Lennermark, Chef Kundcenter, Swedbank.  

 

Frösö Strand ligger på Frösön. Bara några kilometer från Östersunds stadskärna. Som namnet säger har 
fastigheten ett strandnära läge med utsikt över Östersund. Området är en välbesökt plats med sina 
rekreations- och grönområden samt en fin strandpromenad in till centrum.  
Fastigheten förvärvades av Diös 2006. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Henrik Lundmark, Fastighetschef, Diös Fastigheter 
Telefon: 010-470 96 00 
E-post: henrik.lundmark@dios.se 
 
Martin Lennermark, Swedbank 
Telefon: 08-585 930 22 
E-post: martin.lennermark@swedbank.se 
 
 


