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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 
23,8 mdkr, ett bestånd om 335 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 480 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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Treakel Lakritsbutik öppnar i Diös 
lokaler i centrala Sundsvall  
Under alla hjärtans dag-helgen slår en helt ny butik upp dörrarna i fastighetsägaren 
Diös lokaler på Torggatan i centrala Sundsvall. Det är Treakel Lakritsbutik som 
etablerar sin första butik utanför Östersund. Förutom lakrits av hög kvalité kommer 
de även erbjuda lokalrostat kaffe från Östersund.   
 
Bakom Treakel Lakritsbutik finns Daniel Hermansson och Torbjörn Windahl, som förutom lakritsbutiken 
även driver restaurang Artut i centrala Östersund. Det alltjämt växande intresset för lakrits och den nära 
relationen med Diös gjorde Sundsvall till en naturlig plats för expanderingen.  
 
– Treakels etablering i city är den perfekta alla hjärtans dag-presenten till stadskärnan. Att jobba över 
stadsgränserna och hjälpa våra hyresgäster att växa genom att möjliggöra för dem att ta sitt koncept till nya 
platser är precis det vi menar med stadsutveckling. Vi ser mycket positivt på att fortsätta utveckla vårt 
samarbete och smider redan nu planer för framtiden, säger Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall  
 
–I tider då många väljer att backa gasar vi oss ur kurvan och satsar. Vi tror starkt på stadskärnornas 
utveckling och därför var det viktigt för oss att hitta rätt läge och lokal, något vi verkligen känner att vi 
gjort. Vi ser fram emot att från och med den 12/2 få sprida glädje och erbjuda riktigt god lakrits från vår 
nya adress i Sundsvall, säger Daniel Hermansson och Torbjörn Windahl, ägare, Treakel Lakritsbutik.   
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall 
Telefon: 010-470 96 64 
E-post: susanna.johansson@dios.se  
 
Daniel Hermansson ägare, Treakel Lakritsbutik.   
Telefon: 072-213 21 36 
E-post: danne@treakel.se  
 
Torbjörn Windahl, ägare, Treakel 
Telefon:  070-211 37 72 
E-post: tobbe@treakel.se 

 


