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Paketombudskonceptet PickPackPost expanderar -
etablerar sig i Kärnan galleria i centrala Östersund 

 
I november lanserade fastighetsbolaget Diös PickPackPost i In:gallerian i centrala Sundsvall. Nu 
står det klart att logistikhubben växer och etablerar sig i Kärnan galleria i centrala Östersund. 
Tillsammans med de stora logistikföretagen i Sverige kommer PickPackPost leverera omkring 
250-300 paket per dag. Öppningen planeras till början av juni. 

PickPackPost är ett nytt modernt koncept för paketombud, lagerlösning och ett utbud av flera andra olika 
servicetjänster. Utöver de klassiska paketombudstjänsterna finns möjlighet att prova beställda kläder i provhytt 
och enkelt returnera oönskade varor direkt, köpa kaffe och ta del av Pop Up Market, som ger e-handlare och 
andra en chans att visa upp sitt varumärke fysiskt under en tidsbegränsad period. PickPackPost säljer även 
emballage och har en station för källsortering för att underlätta för kunden 

Företagets mål och idé är att ge en bättre, modernare och effektivare upplevelse kring hantering av paket, lager 
och butiksdrift. De logistikpartners som ingår i samarbetet är bland andra Postnord, DB Schenker, Bring, DHL 
och Lastbilsstation. Den totala mängden paket som beräknas lämnas ut uppgår till 250-300 per dag vilket 
beräknas motsvara 120 000-150 000 besökare per år.  

- Det känns fantastiskt roligt att PickPackPost växer och kommer till Östersund. Konceptet är enkelt, det är ett 
paketombud som också erbjuder också övriga servicetjänster. Allt går ut på att förenkla stadslivet för 
Östersundsborna och bidra till en levande stadskärna. Vi kommer lansera PickPackPost i olika steg, och börjar 
med paketutlämningen. Vi hälsar alla varmt välkomna till oss i början av juni, säger Andreas Eriksson, 
affärsutvecklare, Diös.  
 

Utöver redan nämnda servicetjänster kommer olika typer av pop up-ytor att erbjudas till företag och 
organisationer som vill exponera sitt varumärke i PickPackPosts ytor.  

 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Andreas Eriksson, affärsutvecklare, Diös  
Telefon: 010-470 95 80 
E-post: andreas.eriksson@dios.se 

  

 

 

 


