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23,8 mdkr, ett bestånd om 335 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 480 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. 
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Diös utvecklar nya lokaler till 
Synsam i Östersund 
Nu utvecklar fastighetsägaren Diös en helt ny butik för optikkedjan Synsam på 
Prästgatan mitt i centrala Östersund. Butiken kommer att ha Synsams senaste 
koncept, tre synundersökningsrum, uppdaterad inredning samt ett kraftigt utökat 
sortiment. Invigning beräknas ske i april.   
 
– Det känns riktigt bra att skapa förutsättningar för Synsams satsning i Östersund och vi gläds att de gör 
utbudet i stadskärnan ännu vassare, säger Henrik Sjöstrand, uthyrare, Diös Östersund.  
 
Synsam har en tydlig hållbarhetsagenda för miljön och samhället. En viktig parameter är att erbjuda både 
online-försäljning samt en möjlighet för kunden att besöka en fysisk butik för fullständigt utbud av 
produkter och tjänster inom optik och ögonhälsa. Synsam, som sedan tidigare är hyresgäst hos Diös på 
Storgatan i centrala Östersund, flyttar under våren verksamheten till nya större lokaler på Prästgatan 40.   
 
– Synsams etableringsstrategi går mot trenden; när andra klappar igen öppnar vi nya butiker. Vår satsning 
på attraktiva lägen med fokus på kundupplevelse bidrar till både nöjda kunder och att stadskärnor lever. 
Synsams butiker är en viktig aktör för fastighetsägare och centrumutvecklare, säger Maria Broberg 
Jonsson, etableringsansvarig inom Synsam Sverige.   
 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Henrik Sjöstrand, uthyrare, Diös Östersund. 
Telefon: 010-470 96 05 
E-post: henrik.sjostrand@dios.se  
 
Jenny Fridh, Cheif Communications and Sustainability Officer Synsam Group.   
Telefon: 073-027 70 18 
E-post: jenny.fridh@synsam.com  
 


