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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
fastighetsvärde om cirka 22,3 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 
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Hobby- och inredningsbutiken Skapaglädje 
etablerar sig i Strand galleria i centrala Luleå 
I början av året etablerar sig en ny butik i Strand galleria i centrala Luleå. Det är hobby- och 
inredningsbutiken Skapaglädje som slår upp portarna i nya lokaler på Storgatan och i samband 
med det blir ny hyresgäst till Diös. Just nu utvecklas lokalen till att bli en modern och flexibel 
butiksyta. Nyöppning planeras till 20 januari.  

Skapaglädje ägs och drivs av entreprenören Maria Brandén. Hon etablerade sin första franchisebutik i 
Luleå 2001 och startade sin nuvarande butik Skapaglädje 2008. Här erbjuds ett brett sortiment inom 
inredning, hobby, kontor, foto, fest och dukning.  
 
– Det känns riktigt bra att kunna presentera en ny spännande etablering i Strand galleria. Skapaglädje är ett 
uppskattat koncept som blir en bra mix tillsammans med övrigt utbud i gallerian. Vi önskar Maria med 
personal varmt lycka till, säger Åsa Johansson, förvaltare, Diös. 
 
– Jag är jätteglad över att kunna öppna i Strand galleria. Det här blir en perfekt lokal för vår butik att 
fortsätta utvecklas i. Jag önskar alla varmt välkomna till den nya butiken från och med mitten på januari, 
säger Maria Brandén, butikschef, Skapaglädje.  

  

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Åsa Johansson, förvaltare, Diös   
Telefon: 010-470 98 22 
E-post: asa.johansson@dios.se 

Maria Brandén, butikschef, Skapaglädje 
Telefon: 070-433 30 67 
E-post: mia@skapagladje.nu  

 

 


