
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2019-10-02 

 
Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa 
Sveriges mest inspirerande städer. 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 
  
Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771 
 

Sundsvalls kommun utökar sina ytor i centrala 
Sundsvall  
 
I mitten av 2019 etablerade sig Sundsvalls Kommuns fastighetsförvaltning Drakfastigheter på två 
plan i Diös lokaler på Thulegatan 16 i centrala Sundsvall. Nu får de sällskap av ytterligare en 
förvaltning. I början av oktober flyttar barn- och utbildningsförvaltningen in på hela det övre 
planet och blir mer tillgängliga för besökare. Fastigheten blir därmed fullt uthyrd.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen är en kommunal verksamhet som organiserar och driver kommunala 
förskolor, grundskolor och gymnasium. Verksamheten arbetar för att erbjuda hög kvalitet i 
undervisningen från förskola till gymnasieutbildning. 

- Vi vill hälsa Barn- och ungdomsförvaltningen varmt välkommen som ny hyresgäst till oss. Sundsvall 
växer så det knakar och vi ser att våra centrumnära lägen blir allt mer attraktiva att etablera sig i. Därför är 
det extra roligt att de väljer att göra sina kollegor på Drakfastigheter sällskap och flytta till våra lokaler i 
stadskärnan, säger Anna Dahlgren, förvaltare, Diös. 

- Det är positivt att vårt samarbete löper på och skapar nya möjligheter för oss att vara tillgängliga för våra 
besökare. Våra nya lokaler är bättre anpassade till vår verksamhet och har en bättre strategisk placering 
med närhet till fler av våra andra verksamheter på Gustaf Adolf-skolan, Hedbergska och Skolhusallén. Vi 
kommer tack vare det nya läget, att kunna samnyttja lokalerna bättre för att effektivisera lokalanvändandet, 
säger Peter Johansson, lokalstrateg, Sundsvalls kommun.  
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anna Dahlgren, förvaltare, Diös  
Telefon: 010-470 96 57 
E-post: anna.dahlgren@dios.se   
 
Peter Johansson, lokalstrateg, Sundsvalls kommun 
Telefon: 060-19 15 75 
E-post: peter.johansson@sundsvall.se 
   
  
 
 


