
 Pressmeddelande 
Östersund 2021-04-01 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 
24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 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	

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771	

Ny större butik till Guldfynd i 
galleria Flanör i Gävle 
Som ett steg i utvecklingen av galleria Flanör i centrala Gävle är det nu klart att 
fastighetsägaren Diös tillskapar en ny, större butik till smyckeskedjan Guldfynd. De 
nya lokalerna utvecklas i gatuplan med ny inredning och nytt butikskoncept. 
Invigning beräknas ske i början av maj.  
 
Smyckeskedjan Guldfynd ingår i Iduna-koncernen och erbjuder smycken i guld och silver samt bijouterier, 
klockor och presentartiklar i drygt 119 butiker över hela Sverige. Guldfynd har funnits i galleria Flanör sedan 
1995 och idag arbetar 5 medarbetare i butiken. Nu utvecklas en ny butik på nytt läge i gallerian.  
 
–  Guldfynd är en attraktiv anledning att besöka stadskärnan och nu gör vi den upplevelsen ännu bättre. Vi har 
många spännande utvecklingsplaner för Flanör och detta är en viktig pusselbit i den strategin. Nu ser vi fram 
emot att färdigställa den nya, moderna butiken på bästa läge i gallerian, säger Daniel Jansson Westblom 
uthyrare, Diös Gävle. 
 
– Vårt nya läge i Flanör möjliggör för oss att stärka vår position i Gävle och vässa vårt erbjudande 
ytterligare. Vi ser fram emot att välkomna såväl befintliga som nya kunder till vår nya butik i maj, säger 
Anders Glemsjö, etableringschef, Iduna AB.   
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