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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 
23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 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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Online Sverige fortsätter utvecklas på 
ny adress hos Diös i centrala Umeå  
I nästan 20 år har Online Sverige erbjudit och utvecklat försäljning och service till 
andra företag i Umeå, Sverige och världen. Nu tar de nästa kliv i utvecklingen och 
flyttar till nya lokaler i Diös expansiva fastighet Thulehuset på Storgatan 38 i 
centrala Umeå. Lokalerna har under sommaren utvecklats och inflyttning sker 
omgående.  
 
Online Sverige har kontor i Lund, Umeå och London och har cirka 150 heltidsanställda, omsätter ungefär 65 
miljoner årligen inom försäljning, mötesbokning, digital CX och support samt hjälper företagets kunder med 
kund- och varumärkesanalyser. Genom att kombinera smart teknik med spetskompetens inom försäljning och 
service är affärsidén att öka hållbarheten i kundens affär genom att skapa lojala kunder. 
 
-Det är jättekul att vi fortsätter vårt samarbete med Online Sverige och har anpassat nya moderna lokaler efter 
deras nya behov. Vi önskar de varmt lycka till i sitt fortsatta arbete, säger David Nygren, uthyrare, Diös  
 
-Under de senaste åren har vi genomgått en förändringsresa på vårt Umeåkontor och våra kunder finns idag 
framförallt inom bank, energi och försäkring. Från att ha varit ett extraarbete för ungdomar är vi idag en 
mogen arbetsplats där vi tillsammans utvecklar våra tjänster. Det känns jätteroligt och inspierande att få bygga 
vidare på detta tillsammans med våra kunder och personal i nya lokaler i Thulehuset, säger Josefin Adolfsson, 
kontorschef, Online Sverige   
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
David Nygren, uthyrare, Diös  
Telefon: 010-470 98 55 
E-post: david.nygren@dios.se 

Josefin Adolfsson, kontorschef, Online Sverige 
Telefon: 090133990 
E-post: Josefin.adolfsson@onlinesverige.se 
 
 

 


