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Diös Fastigheter AB äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett 
marknadsvärde om cirka 18 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 570 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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Diös utvecklar lokal för etablerad e-handel i 
Sundsvall   
I april utökar jakt.se sin verksamhet och öppnar en fysisk butik i Diös lokaler i 
handelsområdet Birsta, strax utanför Sundsvall. Företaget har ett brett utbud inom både 
jakt och fiske och Diös utvecklar just nu lokalen för e-handel i kombination med butik. 

Jakt.se startade för 10 år sen som en renodlad e-handel för jaktutrustning och jaktkläder med mål 
om att bli Sveriges ledande webbutik inom jakt och fiske. Som ett led i detta stärks näthandeln nu 
med en fysisk butik som även hanterar leveranser.  

- Det är precis såhär vi vill vara med och utveckla handeln. Tydliga koncept där hantering 
av e-handel blir en bra kombination med fysisk butik. Lokalen har ett attraktivt läge i 
Birsta och kompletterar annan handel i området. Det ska bli mycket spännande att följa 
jakt.se framåt, säger Sofie Stark, affärsområdeschef, Diös Västernorrland.   
 

- Vi känner oss mycket nöjda med vår nya etablering i Birsta och tror att butiken blir en bra 
plattform för oss för fortsatt utveckling av vår affär. Vi har haft ett väldigt bra samarbete 
med Diös gällande lokalen och nu siktar vi på öppning av den nya butiken i april, säger 
Anders Hansson, ägare, jakt.se. 

Mer information om jakt.se finns på deras hemsida.  

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Sofie Stark, affärsområdeschef, Västernorrland, Diös Fastigheter 
Telefon: 010-470 96 50 
E-post: sofie.stark@dios.se 
 
Anders Hansson, ägare, jakt.se 
Telefon: 070-844 23 23 
E-post: anders@jakt.se 
 


