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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
marknadsvärde om cirka 21,5 mdkr, ett bestånd om 330 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 464 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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IT- och supportbolaget Alina Service blir ny 
hyresgäst till Diös i Östersund  
 
IT- och supportbolaget Alina Service flyttar in på Storgatan i centrala Östersund och kommer 
komplettera det redan starka IT-kvarteret kring Storgatan/Biblioteksgatan. Diös utvecklar just 
nu lokalerna till att bli ett modernt kontor med kreativa lösningar. Inflyttning beräknas till slutet 
av juni.  
 
Alina Systems är återförsäljare av datorprodukter och IT-lösningar sedan starten 1997. De finns, förutom 
online, i Uppsala, Enköping, Norrköping, Örnsköldsvik, Östersund, Stockholm och Gävle. Alina riktar sig 
till både privat- och företagskunder och samarbetar med de ledande distributörerna på marknaden.  
  
- Alina Systems blir bli ett bra komplement till det övriga utbudet i kvarteret som består av flera andra 
starka IT-bolag, som tillsammans bidrar till att fler människor rör sig i området runt 
Biblioteksgatan/Storgatan. Nu ser vi fram emot att få hälsa våra nya hyresgäster välkomna till deras nya 
fina lokaler i slutet av månaden, säger Henrik Sjöstrand, uthyrare, Diös. 
 
- För oss känns detta helt perfekt. Vi kommer till en ny och fräsch lokal i ett attraktivt kvarter. Samtidigt 
så stannar vi kvar i centrum och på Storgatan vilket känns viktigt för oss att vara med och bidra till en 
levande stadskärna. Vi ser fram emot en framtid tillsammans med Diös, säger Joakim Casrberg, 
butikschef, Alina Service. 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Henrik Sjöstrand, uthyrare, Diös   
Telefon: 010-470 96 05 
E-post: henrik.sjostrand@dios.se    
 
Joakim Castberg, butikschef, Alina Service 
Telefon: 063-13 00 01 
E-post: joakim.castberg@alina.se  
 
  
 
 


