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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 hyr ut lokaler till restaurang- och 
livsmedelsprogrammet i centrala Falun  
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttar till Diös lokaler i centrala Falun. Just nu 
anpassar fastighetsägaren Diös lokalerna till att bli en fullskalig restaurangskola med 
bland annat två kök, bar, matsal, teorisalar och nya omklädningsrum. Inflytt är planerad 
till augusti 2019.  
 
Idag är restaurang- och livsmedelsprogrammet beläget i Haraldsbo, cirka tre kilometer från 
centrum. Nu flyttar utbildningen till drygt 800 kvadratmeter stora lokaler i centrum och ökar 
därigenom tillgängligheten för både elever, lärare och besökare. Sedan tidigare är Falu Kommun 
en av Diös hyresgäster, bland annat genom sin placering i stadshuset mitt i centrala Falun. I och 
med Restaurangskolans etablering utökas nu samarbetet mellan Kommunen och Diös.   

- Vi är stolta att kunna erbjuda Restaurangskolan ett för dem mer strategiskt och gynnsamt läge. 
Vår strategi är stadsutveckling och skolans etablering mitt i Falun bidrar till ökade flöden i stan, 
säger Stefan Carlsson, uthyrare, Diös. 

- För oss blir flytten ett lyft. Vi ser att läget i centrum kommer attrahera fler elever och 
restaurangbesökare med ytterligare möjligheter att utbilda kunnig personal inom restaurang- och 
livsmedelsområdet. Vi har haft ett bra samarbete med Diös som erbjudit flexibla lösningar 
anpassade efter vår verksamhet. Vi ser fram emot att välkomna såväl elever, lärare och gäster till 
våra nya, moderna och fina lokaler i centrala Falun, säger Johan Svedmark, tf förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen, Falu kommun. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Stefan Carlsson, uthyrare  Diös 
Telefon: 010-470 97 52 
E-post: stefan.carlsson@dios.se 
 
Rektor Sari Peltokorpi Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Falu kommun 
Telefon: 023-83 000 
E-post: sari.peltokorpi@falun.se  


