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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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Diös tecknar avtal med nytt kommunikationskluster 
till den expansiva stadsdelen Söderbo 
 
Nu är det klart att Diös utvecklar lokaler till nytt kommunikationskluster i det expansiva kvarteret 
Söderbo. Det är Nestorville reklambyrå & förlag, astrofotografen Göran Strand och 
produktionsbyrån Strand Kommunikation som i januari etablerar sig på Furutorpsgatan, på Söder 
i Östersund.  
 
Kvarteret Söderbo byggstartades av Diös i augusti 2019 och kommer att bestå av 85 hyresrättslägenheter, 
kommersiella lokaler och parkeringsdäck. Kvarteret, som innehåller fler fastigheter, utvecklas av fastighetsägaren 
med ytterligare moderna kontorslokaler och nu flyttar även Emelie Strand, Göran Strand, Anders Nilsson och 
Magnus Werme till området. Det bidrar ökade flöden och skapandet av en attraktiv plats mitt på Söder.  
 
- Det känns jättekul att kunna erbjuda nya utvecklade lokaler till den spännande etableringen genom Strand 
kommunikation, Fotograf Göran Strand och Nestorville. De är viktiga aktörer i den fortsatta utvecklingen av Söder. 
Vi ser fram emot inflyttning och önskar dem alla varmt lycka till, säger Henrik Sjöstrand, uthyrare, Diös. 
 
- Jag är jätteglad över att etablera Strand Kommunikation på Söder och att växla upp samarbetet med Anders, 
Magnus och Göran. Vi samarbetar redan idag och en gemensam kontorslokal gör det möjligt för oss att vara kreativa 
tillsammans och arbeta mer effektivt i de gemensamma uppdragen, säger Emelie Strand på Strand Kommunikation. 
 
- Vi gillar verkligen känslan på Söder och har strävat efter att behålla mycket av industrikaraktären i lokalen, samtidigt 
som det blir ett modernt och högfungerande kontor. Söder är snabbt på väg att förvandlas till ett av stans mest 
eftertraktade områden för både bostäder och företag och det känns helt rätt att ta plats just där, säger Anders Nilsson 
på Nestorville.  
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Henrik Sjöstrand, uthyrare, Diös 
Telefon: 010-470 96 05, e-post: henrik.sjostrand@dios.se  
 
Emelie Strand, Strand Kommunikation 
Telefon: 070-587 33 16, e-post: emelie@strandkommunikation.se 
 
Anders Nilsson, Nestorville  
Telefon: 070-665 55 86, e-post: anders@nestorville.se 
 
Fotograf Göran Strand  
Telefon: 070-344 90 46, e-post: goran.strand@gmail.com 
 
 
 


