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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 
22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 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 förvärvar två kommersiella fastigheter i 
Umeå  
Diös förvärvar två fastigheter i Umeå som innehåller kontor och andra 
kommersiella verksamheter. Fastigheterna ligger strategiskt nära flygplatsen och 
bara några minuter från centrum. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 112 
miljoner kronor. Säljare är Håkan Eriksson i Umeå AB och tillträde sker per den 1 
januari 2021. 
 
Fastigheterna som Diös förvärvar är nyproducerade mellan åren 2011 och 2016 och den totala 
uthyrningsbara ytan motsvarar 6 300 kvadratmeter. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas  
i första kvartalet 2021.  
 
- Umeå är under stark tillväxt med en ökande befolkning, ett starkt näringsliv, ett av Sveriges största 
universitet och en driven kommunledning. Köpet av de två fastigheterna, som är i strategiskt rätt läge, 
kompletterar vårt övriga bestånd och stärker vår fortsatta satsning i staden. Vi är mycket glada över att 
förvärva dessa två fina fastigheter och ser fram emot att fortsätta förvalta och utveckla det område som 
Håkan och hans familj med medarbetare har skapat, säger, Annie Franzon, transaktionschef, Diös. 

- Vi är mycket glada över att få göra en affär med Diös, som vill fortsätta förvalta och utveckla Flottarbyn 
i samma anda som jag och min familj, säger Håkan Eriksson, ägare, Håkan Eriksson i Umeå AB.  

 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Annie Franzon, transaktionschef, Diös  
Telefon: 010-470 95 08 
E-post: annie.franzon@dios.se 

Håkan Eriksson, ägare, Håkan Eriksson i Umeå AB 
Telefon: +46 (0)70-656 17 05 
E-post: hakan@flottarbyn.se 
 

 

 

 

 

 

 


