
 

 

 

Pressmeddelande 
Sundsvall 2018-06-08 

Dio ̈s Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om 
cirka 19,7 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 534 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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Loppiskonceptet Shoppis öppnar ny butik i 
Birsta, utanför Sundsvall  
Nu är det klart att hyllade loppiskonceptet Shoppis öppnar ytterligare en butik och denna 
gång i Birsta, strax utanför Sundsvall. Fastighetsägaren Diös moderniserar nu lokalerna 
till att stå färdiga till inflyttning i början av hösten.  

Shoppis grundades i början av 2016 i Östersund av Ulrica Lindholm och Marielle Brovinger. Tanken med 
Shoppis är att samla överblivna saker på ett och samma ställe som en jättestor loppis men med skillnaden 
att alla är sina egna säljare, där Shoppis möjliggör plattformen för försäljning genom en lokal fysisk 
marknadsplats. Nu öppnar de en ny butik i Birsta utanför Sundsvall, på våning 2 i samma fastighet som 
Jakt.se och Birsta Gardincenter.  

- Vi vet att Shoppis är ett framgångsrikt hållbart koncept som har fungerat väldigt bra i sin första 
etablering i Östersund. Nu ser vi fram emot att hälsa Shoppis välkommen till Birsta, säger Anna Dahlgren, 
förvaltare, Diös Sundsvall. 
 
- Etableringen i Sundsvalll inleddes med att vi letade en lokal i Birsta. Behovet var en ljus, öppen och 
fräsch lokal där vi skulle kunna sätta upp våra loppis-skåp och bygga upp en hemtrevlig cafeteria. Tillgång 
till en bra parkering var också ett kriterium. Från första kontakten med Diös har vi känt oss 
omhändertagna och de har genom hela processen gjort sitt yttersta för att kunna realisera våra behov, 
säger Carina Myrskog Nyman, Franchisetagare, Shoppis Sundsvall. 

	
	
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Anna Dahlgren, förvaltare, Diös Sundsvall 
Telefon: 010-470 96 57 
E-post: anna.dahlgren@dios.se 
 
Carina Myrskog Nyman, Franchisetagare, Shoppis Sundsvall. 
Telefon: 070-628 61 37 
E-post: myran68an@hotmail.com 

 
 


