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Diös utvecklar för Modigo i 
centrala Sundsvall  
 
I höst tar den psykiatriska vårdkoncernen Modigo plats i fastighetsägaren Diös lokaler på 
Trädgårdsgatan i centrala Sundsvall. Lokalerna utvecklas nu till att bli en modern 
vårdmottagning med kontor anpassat efter verksamheten. Inflyttning beräknas ske 1 
september.  
 
Modigo Group är en svensk psykiatrisk vårdkoncern specialiserade på utredning och behandling inom 
neuropsykiatri. Med sina drygt 100 medarbetare är de en av Sveriges ledande vårdgivare inom 
specialistpsykiatri och finns i Göteborg, Lund, Stockholm och Sundsvall. 
 
 - Att kunna erbjuda Modigo moderna lokaler i bästa läge i centrum känns riktigt bra. Området kring 

Trädgårdsgatan har ett urbant utbud med närhet till både stadskärnan och det nya resecentrumet. Det i sin 

tur möjliggör för Modigos inresande patienter från andra städer att ta sig till dem enkelt och smidigt. Nu 

ser vi fram emot till att hälsa Modigo välkomna till deras nya lokaler i september, säger Susanna 

Johansson, uthyrare, Diös.  

-Modigo har sedan flera år varit etablerade i Sundsvall och satsar nu vidare genom att flytta till nya, fina 

lokaler. Modigo tar emot vuxna, barn och deras föräldrar för neuropsykiatriska utredningar och 

behandling. I Sundsvall startade vi vår första mottagning och jag ser fram emot att fortsätta att möta 

patienter från hela norra Sverige hos oss i många år till, säger Caroline Byström, vd, Modigo AB 

 

 

  
För ytterligare information kontakta gärna: 

Susanna Johansson, uthyrare, Diös  
Telefon: 010-470 96 64 
E-post: susanna.johansson@dios.se  
 
Caroline Byström, vd, Modigo AB.  
Telefon: 08-578 173 02 
E-post: caroline.bystrom@modigo.se 
 
 

http://www.dios.se/
mailto:susanna.johansson@dios.se
mailto:caroline.bystrom@modigo.se

