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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 

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

 
 
 

Konfektionskedjan Only etablerar sig i Smedjan 
Galleria i Luleå 
 
I början av februari 2019 etablerar sig butiken ONLY i Smedjan Galleria. Fastighetsägaren Diös 
färdigställer just nu lokalen att stå färdig för invigning. Smedjan Galleria är en av Luleås mest 
centrala handelsplatser med över 32 butiker, restauranger och kaféer. ONLY flyttar in på våning 
1. 
 
ONLY är en del av modekoncernen Bestseller som även driver konceptbutiker som Vero Moda, Jack & 
Jones, Vila med flera. I början av 2019 etablerar de sig i Smedjan med en yta på cirka 170 kvadratmeter. 
ONLY riktar sig till kvinnor och tjejer och har ett brett utbud av kläder och olika jeanskoncept. 
Sortimentet uppdateras med ett flertal nya kollektioner varje säsong för att alltid erbjuda de senaste och 
mest intressanta trenderna. 
 
- Vi är glada över att kunna fortsätta välkomna starka varumärken till Smedjan. Handeln i Luleå utvecklas 
och det är roligt att vi får vara en del av det. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med stadsutveckling i  
Luleå med nya och moderna koncept under nästa år, säger Åsa Johansson, förvaltare, Diös Luleå.  
 
- ONLY har gjort en otrolig resa under de senaste fem åren. Vi har primärt haft fokus på två saker – våra 
produkter och våra medarbetare. Hos ONLY vet vi att våra medarbetare gör stor skillnad. Butiken i 
Smedjan blir den nionde i Sverige och vi har planer på 50 butiker inom tre år, säger Jens Kristian Holberg, 
Regionchef på ONLY. 
 
 
 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Åsa Johansson, förvaltare, Diös Luleå 

Telefon: 010-470 98 22 

E-post: asa.johansson@dios.se  

 

Jens Kristian Holberg, regionchef, ONLY  

Telefon: 070-770 32 90 

E-post: jens.holberg@bestseller.com  
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