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Diös utvecklar för Fastighets-
ägarna MittNord i centrala Umeå 
Smart planlösning, förutsättningar för rätt arbetsmiljö och god tillgänglighet är tre 
viktiga fokusområden när Diös nu utvecklar ett nytt kontor till Fastighetsägarna 
MittNord på Kungsgatan i Umeå. Det nya kontoret är beläget väst på stan, med 
närhet till centrum, älven och strandpromenaden. Inflyttning är beräknad till början 
av maj.  
 
Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i 
landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Fastighetsägarna MittNord har cirka 3 300 
medlemmar och drygt 60 medarbetare utspridda på tolv lokalkontor från Luleå i norr till Norrköping i söder.  
 
–  Umeå är en växande stad och vi är glada över att Fastighetsägarna MittNord satsar genom nytt modernt 
kontor. Inför inflyttning jobbar vi aktivt för att skapa en miljö som ger rätt förutsättningar för dem att utveckla 
sin verksamhet på bästa sätt. Vi hälsar Fastighetsägarna MittNord varmt välkomna som ny hyresgäst hos oss, 
säger Maria Kolterud, förvaltare, Diös Umeå.  
 
Kontoret är beläget högst upp i huset med ljusa och öppna ytor. 
 
–– Diös har kunnat erbjuda en lösning som möter upp våra behov på ett ypperligt sätt. I vårt nya kontor 
finns goda möjligheteter för kreativa möten med fastighetsägare om hur vi tillsammans kan utveckla 
Umeå. Extra roligt känns det också att vi får hyra av en aktör som har stadsutveckling som ett sådant 
prioriterat område och vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete. Med Stadshuset runt hörnet 
underlättar även dialogen med Umeå kommun. Närheten till Umeälven och härliga naturområden ser vi 
också mycket fram emot, säger Christina Friberg, näringspolitiskt ansvarig och expert stadsutveckling, 
Fastighetsägarna MittNord.    
 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Maria Kolterud, förvaltare, Diös Umeå 
Telefon: 010-470 98 59 
E-post: maria.kolterud@dios.se    
 
Christina Friberg näringspolitiskt ansvarig och expert stadsutveckling, Fastighetsägarna MittNord 
Telefon: 090-71 18 55 
E-post: christina.friberg@fastighetsagarna.se  
 


