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Diös utvecklar modernt kontor till 
fackförbundet Handels i centrala 
Gävle  
 
Nu är det klart att fackförbundet Handels etablerar sig i Diös lokaler på 
Hattmakargatan i centrala Gävle. Med start i augusti kommer lokalerna utvecklas till 
ett modernt kontor med flexibla arbetsplatser och ytor för möten. Inflyttning 
beräknas till i början av december 2021. 
 
Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med runt 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1906 
och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år.  De flesta av Handels medlemmar 
arbetar i handeln, exempelvis i butiker, på lager och i e-handel. Handels förhandlar fram kollektivavtal 
med arbetsgivarna, som ska ge förutsättningar för bra och utvecklande jobb.  
	
-Vi är glada över att hälsa Handels välkomna som ny hyresgäst hos oss. Det känns riktigt roligt att få ge 
Handels en nystart i moderna lokaler på ett centralt läge i city. Tillsammans kommer vi skapa ett trivsamt 
och modernt kontor där vi är övertygade om att Handels medarbetare i Gävle kommer att trivas, säger 
Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös.  
 
-När Diös presenterade lokalerbjudandet på Hattmakargatan kändes det helt rätt. Lokalen, läget och 
sammanhanget tilltalar oss mycket och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet från vår nya 
adress, säger Mia Hämäläinen Persson, förste ombudsman, Handels  
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös 
Telefon: 010-470 97 04 
E-post: daniel.westblom@dios.se  
 
Mia Hämäläinen Persson, förste ombudsman, Handels.  
Telefon: 010-450 86 09 
E-post: mia.persson@handel.se  
 
 
 

 

 

 

 

 


