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IT-specialistföretaget Pure IT North expanderar 
och utökar sina lokaler i centrala Umeå  

Pure IT North är ett IT-bolag med fokus på systemutveckling, integration, IT-arkitektur och 
projektledning. Nu har bolaget, tack vare ökad efterfrågan, vuxit ur sina befintliga lokaler och 
flyttar in i dubbelt så stora ytor på V Norrlandsgatan i centrala Umeå. Fastighetsägaren Diös 
utvecklar lokalerna i sin helhet och inflytt sker i slutet av januari 2020. 

Pure IT startades 2010 av ett antal erfarna IT-entreprenörer och utvecklare. Nu, snart tio år senare, har de 
cirka 70 anställda konsulter fördelat på fyra städer runt om i Sverige. Kontoret i Umeå drog igång 
sommaren 2015 och har nu 16 anställda. Företagets vision är att vara en arbetsgivare med de mest 
tilltalande uppdragen och uppdragsgivarna och erbjuda marknadens bästa villkor och dessutom ha roligt 
tillsammans. Pure IT North är verksamma inom utveckling och IT-arkitektur, integration, teknisk testning 
och projekt- och testledning samt effektivisering av mjukvaruleverans. 

- Det är så glädjande att företaget fortsätter växa som också ger möjlighet till fler arbetstillfällen och att vi
har möjlighet att erbjuda dem nya moderna lokaler som är skräddarsydda för deras behov. Vi önskar Pure
IT North varmt välkomna till sina nya lokaler hos oss, säger Maria Kolterud, uthyrare, Diös

- Vår ambition är att fortsätta växa och anställa fler. Därför behöver vi utöka våra ytor avsevärt och Diös
hade en jättebra lösning för oss. Vi är måna om att vår personal ska trivas hos oss och våra nya lokaler
kommer att bli jättefina med ett utmärkt läge. Vi hälsar anställda och kunder varmt välkomna till vårt nya
kontor i början av nästa år, säger Mattias Högdahl, vd, Pure IT North.
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