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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
marknadsvärde om cirka 20,8 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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Diös skriver avtal med Polisen om helt ny 
modern polisstation i centrala Umeå 
 
Nu är det klart att Polismyndigheten blir ny hyresgäst till Diös på Signalvägen i centrala Umeå. 
Diös kommer, tillsammans med Polisen, att bygga en av landets modernaste polisstationer med 
helt unik arkitektur. Fastigheten blir mer välkomnande och tillgänglig för både allmänheten och 
Polisens medarbetare. Det nya hyreskontraktet löper under en lång tid och inflyttning i de nya 
lokalerna sker preliminärt hösten 2022.  
 
Den nya polisstationen blir en nybyggnation som länkas till den befintliga fastigheten på den aktuella 
adressen. Den totala ytan blir cirka 10 000 kvadratmeter. I samband med moderniseringen väntas 
Polismyndigheten i Umeå utöka antalet medarbetare och de nya lokalerna kommer att möta framtidens 
behov med utökad tillgänglighet och nya mötesplatser. 
 
- Det känns riktigt bra att kunna erbjuda Polisen helt nya moderna lokaler i området kring Signalgatan i 
centrala Umeå. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och den satsning vi nu gör med den nya 
polisstationen ligger helt i linje med vår strategi om stadsutveckling. Nu ser vi fram emot att få påbörja 
utvecklingen av den nya fastigheten, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.  
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå 
Telefon: 010-470 98 50 
E-post: goran.fonzen@dios.se 
 
Bengt Eveby, affärsutvecklare, Diös  
Telefon: 010-470 96 02  
E-post: bengt.eveby@dios.se   
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