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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
marknadsvärde 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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Nya verksamheter flyttar in i det fullt uthyrda 
Centrumhuset i Åre 
 
Centrumhuset mitt i centrala Åre är fullt uthyrt. På kort tid har tre nya verksamheter tecknat 
hyresavtal med fastighetsägaren Diös och nu pågår utvecklingsarbetet i fastigheten för fullt. 
Etableringarna är en del av Diös utvecklingsplan för Åre, där efterfrågan på kontorslokaler 
fortsätter öka. 
 
Två av de nya företagen som flyttar in i Centrumhuset på plan 4 i mars 2020 är; Åre Inredning och Design 
- erbjuder inredningshjälp till företag och privatpersoner och Voyado - ett nationellt techföretag som 
utvecklar kundklubbar till företag som Kicks, Apoteket och MQ.  
 
Utöver det öppnar Åres första och renodlade sushirestaurang, Hanif Sushi, på markplan under våren. Det 
japanska konceptet finns etablerat på flera ställen runt om i Sverige och kommer att satsa på lagomt 
många sittplatser och take away. 
 
- Det känns riktigt bra att kunna erbjuda de nya företagen lokaler i Centrumhuset. De kompletterar det 
övriga utbudet i fastigheten och bidrar till att fler människor rör sig kring torget. Centrumhuset i Åre är 
således är fullt uthyrt. Nu önskar vi alla ett stort lycka till, säger Cristin Seger, förvaltare, Diös. 
 
- Vi är jätteglada över att bli en del av utvecklingen av Åre och ta plats i nya lokaler på bästa läge i 
centrum. Vi får en stor balkong mot Åre torg och skapar ett stilfullt och modernt kontor och arbetsplats. 
Här är vi säkra på att vi kommer trivas och fortsätta utveckla kundbaserade techtjänster till företag runt 
om i Sverige. Vi ser mycket fram emot inflytt, säger Johan Bäckarlin, vd, Voyado. 
 
Övriga hyresgäster i fastigheten är restaurangen Mr. French, Access Rehab, PFM, Stellar Equipment, 
Telia, Skistar och Stadium. 
  
  
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cristin Seger, förvaltare, Diös 
Telefon: 010-470 96 12 
E-post: cristin.seger@dios.se  
 
Johan Bäckarlin, VD, Voyado  
Telefon: 070 729 46 49 
E-post: Johan@voyado.com 
 
 


