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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
marknadsvärde om cirka 20,1 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 537 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 infrastruktur för elbilar  
Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av 
infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen 
bygger på Vattenfalls lösning InCharge och innebär att cirka 700 laddplatser kommer att 
etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år.  

Utvecklingen av laddplatser för elbilar ligger inom ramen för Diös hållbarhetsplan och strategi kring 
stadsutveckling. Laddstationerna kommer att vara förberedda för semisnabb laddning på 22 kW varav de 
flesta kommer att installeras vid kommersiella lokaler och kunna användas av anställda och besökare. 
Förutom satsningen på laddstationer kommer Diös, också med start under hösten, att byta ut hela 
bilparken för sina servicebilar till 100% elbilar.   

– Att bidra till fler möjligheter för laddning av elbilar är del av vår strategi kring hållbar stadsutveckling. 
Våra beteenden förändras och utvecklingen av elbilar går snabbt, vilket leder till att efterfrågan på 
laddstationer har ökat snabbt både bland hyresgäster och medarbetare. Det skapar nya förutsättningar och 
ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer. Vattenfall har en bred kompetens inom laddlösningar och 
vi har haft ett bra samarbete när det gäller de olika behov som vi och våra hyresgäster har, säger Kristina 
Grahn Persson, hållbarhetschef, Diös.  

- Vi är otroligt stolta över samarbetet med Diös, som visar att våra produkter och tjänster och vår 
kompetens passar fastighetssegmentet bra. Att utbyggnaden dessutom sker i regioner som hittills inte 
kunnat erbjuda så mycket elbilsladdning känns extremt bra. Vi vill att hela Sverige ska kunna ladda enkelt 
och säkert, säger Susanna Hurtig, chef, Vattenfall E-mobility Norden. 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Kristina Grahn Persson, hållbarhetschef, Diös.  
Telefon: 010-470 95 70 
E-post: kristina.grahn-persson@dios.se 
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