
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2017-06-30 

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 
  
Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771 

Diös förlänger avtal med Kök Nyström i 
Borlänge och renoverar till nytt modernt 
utseende  
Diös och Kök Nyström i Borlänge har precis förlängt sitt samarbete genom nytt hyreskontrakt. 
Restaurangen, som ligger vid huvudentrén till Trafikverket på Röda vägen, utvecklas just nu av 
Diös och Kök Nyström till ett modernare utseende. Arbetet fortgår under sommaren för att vara 
klart i början av hösten.  

Kök Nyström har funnits sedan december 2005 och erbjuder luncher samt catering för bröllop, fester och 
konferensarrangemang. De anordnar också olika matlagningsaktiviteter. Ägare är Jocke Nyström, som 
blev årets företagare i Dalarna 2008 och 2009.  

- Vi upplever att Kök Nyström har ett bra kunderbjudande och det känns jättebra att både förlänga avtalet 
oss emellan och utveckla lokalen till en modernare restaurang. Vi jobbar på under sommaren för att vara 
helt klara i början av hösten, säger Mikael Hartmeier, uthyrare, Diös Borlänge.  

- Vi trivs jättebra i våra lokaler och uppdateringen av vår restaurang känns fantastiskt bra. Nu fortsätter vi 
att hälsa både nya och befintliga gäster välkomna till oss och efter sommaren till ett nytt utseende, säger 
Jocke Nyström, grundare och ägare, Kök Nyström.  

Läs mer om Kök Nyström här: http://www.koknystrom.se/ 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Mikael Hartmeier, uthyrare, Diös Borlänge 
Telefon: 010-470 97 59 
E-post: mikael.hartmeier@dios.se 

Jocke Nyström, grundare och ägare, Kök Nyström 
Telefon: 070-412 83 68 
E-post: jocke@koknystrom.se 

 

 


