
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2017-12-22 

 

Dio ̈s Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om 
cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfra ̊gade 
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 a ̈r noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 
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Markanvisningsavtal klart gällande  
Gustav III:s Torg i Östersund 
I tisdags fattade Kommunfullmäktige i Östersunds kommun slutgiltigt beslut att ge Diös 
markanvisningsavtal gällande del av Gustav III:s Torg. Nu påbörjar Östersunds kommun och 
Diös planprocessen för kvarteret. 

Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa ett levande kvarter som innefattar kultur, bostäder, 
kontor och hotell. Målet är att öka attraktionskraften för centrala Östersund.  
 
- Att få vara med att utveckla Gustav III:s Torg ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling. Vi 
vill bidra till att skapa fler mötesplatser och anledningar till att vilja bo, besöka och vara i centrala 
Östersund. Nu ser vi fram emot att påbörja arbetet med planprocessen tillsammans med Östersunds 
kommun, säger Knut Rost, vd, Diös. 

- Det känns otroligt bra att vi äntligen kommer igång med att utveckla Gustav III:s Torg så att det som 
byggs där kan bidra till utvecklingen av Östersund. Nu startar planprocessen för de kommersiella 
fastigheter som Diös vill bygga och de kommunala fastigheter som vi planerar för såsom nytt bibliotek. 
Den gamla mötesplatsen "busstorget" blir en ny modern samlingspunkt i centrum av vår stad, säger 
AnnSofie Andersson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Östersund 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Knut Rost, vd, Diös 
Telefon: 010-470 95 01 
E-post: knut.rost@dios.se 
 
AnnSofie Andersson, Kommunstyrelsens ordförande, Östersund 
Telefon: 070-598 32 35 
E-post: annsofie.andersson@ostersund.se 
 
 
 
  


