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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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Åhléns nyöppnar med helt nytt butikskoncept i 
Diös utvecklade fastighet vid Holmtorget i Falun 
 
 
Torsdag 19 september nyöppnar Åhléns i Falun och presenterar i samband med det sin 
totalutvecklade butiksyta med tillhörande koncept. Mellan klockan 17.00 och 20.00 invigs de 
nyöppnade lokalerna och den nya fasaden avtäcks. Alla hyresgäster i huset deltar i nyöppningen 
på olika vis. Tillsammans med Falu kommun fortsätter fastighetsägaren Diös att utveckla 
centrala Falun och det nya uppdaterade kvarteret kring Holmtorget är en viktig del i den fortsatta 
utvecklingsplanen.  
 
Åhléns grundades 1899 och är ett detaljhandelsföretag som ingår i Axel Johnsongruppen. Deras senaste 
butikskoncept innehåller uppdaterad interiör, nya ytor och en helt ny butiksinredning. Fastighetsägaren 
Diös har utvecklat fastigheten exteriört, interiört samt etablerat kiosk/servicebutik, gym, vänthall och 
nyetablerat dagligvarubutik. Det nygamla kvarteret binder ihop stadskärnan med Knutpunkten och Åhléns 
väntas bli ett fortsatt populärt inslag i stadskärnans utbud.  

- För oss känns Åhléns storsatsning i Falun fantastiskt rolig. Det bidrar till en ökad attraktivitet för 
stadskärnan. Det nya kvarteret kommer definitivt stärka Falun som stad och det är roligt att butikerna 
vågar satsa och utvecklas. Nu ser vi fram emot Åhléns nyöppning och också mot att fortsätta utveckla 
stan tillsammans med kommunen och övriga aktörer som brinner för stadsutveckling, säger Elke Herbst, 
förvaltare, Diös.  

– Falun är en stark och viktig stad för Åhléns och vi har funnits på plats i 80 års tid. Varuhuset i Falun har 
ett fint läge i citykärnan och är mycket uppskattat av våra kunder i området. Vi har nu byggt om och 
uppdaterat med vårt nya koncept, vilket bland annat innebär ett utvidgat skönhetsutbud. Vi hoppas att 
våra kunder kommer att tycka om det nya konceptet och att de får en ännu bättre upplevelse när de 
besöker oss, säger Eva Olofsson, butikschef, Åhléns. 
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