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Vintagebutiken Nordic Vintage 
etablerar sig i Diös lokaler i 
centrala Gävle 
Ett nytt samarbete mellan fastighetsägaren Diös och nystartade Nordic Vintage 
förstärker nu stadsdelen Söder i centrala Gävle. Tillsammans etablerar de en helt 
ny vintageinredningsbutik på Södra Kungsgatan som kommer att sälja klassiska 
high end-möbler och vintageinreding. Lokalerna utvecklas under hösten inför 
invigning i början 2021. 
 
Bakom satsningen finns entreprenören Yvonne Persson, sonen David Nordström och hans sambo Johanna 
Thörnesjö. Trion saknade en plattform för tidlös vintageinredning och beslutade sig efter dialog med Diös 
att starta Nordic Vintage i lokalerna på Söder. Etableringen blir ett helt nytt inslag i stadskärnan och 
kompletterar befintligt utbud i linje med Diös stadsutvecklingsstrategi om att fylla stadskärnan med ett 
urbant utbud av service och tjänster.   
 
– Vi drivs av att erbjuda Gävleborna ett brokigt utbud som har något för alla. När vi kom i kontakt med 
Yvonne kom vi att tänka på dessa lokaler som med Yvonnes entreprenörsanda och driv kommer bli en 
självklar destination för möbel- och inredningstokiga, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös.  
 
– Nordic Vintages nisch gör att butiken kommer skilja sig från den typiska second hand-butiken. Vi 
kommer att sälja möbler och inredning, som med sin klassiska elegans och tidlösa hållbarhet, kommer att 
kittla finsmakaren, Yvonne Persson, ägare, Nordic Vintage.   
 
Är du intresserad av att se Nordic Vintage ta form kan du följa @Nordicvintage.se på Instagram där de 
kommer att dokumentera butikens utveckling från start till invigning. 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös 
Telefon: 010-470 97 04 
E-post: daniel.westblom@dios.se  
 
Yvonne Persson, ägare, Nordic Vintage 
Telefon: 070-699 89 62 
E-post: persson.yvonne@outlook.com  
 


