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Diös Fastigheter AB äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett 
marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 348 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 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 tillväxt 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 söker bygglov för nya bostäder i centrala 
Falun 
Diös kommer att ansöka om bygglov för 19 nya lägenheter i centrala Falun. Det är en tillbyggnad 
på den befintliga fastigheten Falan 22, som ligger i korsningen Falugatan – Östra Hamngatan vid 
Faluån. Lägenheterna blir bostadsrätter och påbörjad säljstart beräknas till senhösten.  

Som tidigare meddelats är kvarteret runt Holmtorget mitt i centrala Falun under utveckling av Diös och 
Falu kommun. Nu kompletteras detta med planer för bostadsrätter i närheten av Stora torget. 
Bygglovshandlingarna kommer att lämnas in i mitten av augusti och start av byggnation skulle kunna bli i 
början på nästa år. De lägenheter som planeras att byggas är i huvudsak 3:or men även en del 2:or, 4:or 
och en 5:a.  

– Vi har planerat för att bygga bostäder i detta centrala läge sedan en tid tillbaka och det känns fantastiskt 
kul att vi snart är vid inlämnande av bygglov. Vi vill bidra till stadsutveckling och mer centralt än såhär kan 
man inte bo i Falun med närhet till butiker, restauranger, kultur och andra servicetjänster. säger Lars-
Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter  

– Det är mycket positivt att Diös utvecklar sin fastighet med bostäder i centrala Falun. Det är efterfrågat 
och vi ser fram emot ett ännu mer levande centrum, säger Jonny Gahnshag, kommunalråd Falu kommun.  

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter 
Telefon: 010-470 95 04 
E-post: lars-goran.dahl@dios.se 

Jonny Gahnshag, kommunalråd, Falu kommun 
Telefon: 023-83 675 
E-post: jonny.gahnshag@falun.se 

 


