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Östersund 2019-07-23 

 
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 bygger modern anläggning för ny stor 
etablering i Umeå  
 
I september 2020 kommer en ny modern fastighet stå klar på Lärlingsgatan i närheten av både 
centrum och flygplatsen i Umeå. Fastighetsägaren Diös river befintlig byggnad på platsen och 
bygger en ny drygt 10 000 kvadratmeter stor anläggning anpassad för maskinuthyrnings- och 
tjänsteleverantören Lambertsson. 
 
Lambertsson etablerade sig på maskinuthyrnigsmarknaden på 70-talet och är idag en av Skandinaviens 
största uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg och industrilösningar. Nu har de tecknat avtal med Diös 
om att bygga den modernaste anläggningen i Umeå. 
 
- Det är jättekul att vi kan möjliggöra en stor etablering i Umeå genom att helt omvandla befintlig fastighet 
i det aktuella kvarteret. Det går helt i linje med vår strategi om stadsutveckling. Vi ser fram emot att skapa 
något helt nytt i området kring Lärlingsgatan, säger Bengt Nordmark, förvaltare, Diös.  
 
- Vår nya anläggning har ett perfekt läge för oss mitt emellan flygplatsen och stan. Vi hamnar i ett område 
som är strategiskt bra för oss med andra starka aktörer inom logistik och maskinuthyrning. Vi har en nära 
och bra relation med Diös som hjälper oss skapa något unikt, Erik Mogren, Regionchef, Lambertsson. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Bengt Nordmark, förvaltare, Diös 
Telefon: 010-470 98 60 
E-post: bengt.nordmark@dios.se   
 
Erik Mogren, Regionchef, Lambertsson 
Telefon: 0733-847171 
E-post: erik.mogren@lambertsson.com 
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