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Diös inleder samarbete med 
idrottsstjärnor  
Fastighetsbolaget Diös inleder ett samarbete med längdskidåkaren Linn Svahn och 
skidskytten Sebastian Samuelsson, båda boende i en av Diös 15-minutersstäder - 
Östersund. Del av samarbetet är att få följa de två kring livet i en tillgänglig stad där 
såväl natur som urbana kvaliteter finns att tillgå. Samarbetet inleds med start per 
omgående.   
 
Östersundsbaserade elitidrottarna Linn Svahn och Sebastian Samuelssons aktiva och mångfacetterade 
livsstilar går hand i hand med Diös värderingar och positionering av sina marknader som 15-minutersstäder. 
Genom samarbetet vill parterna på ett positivt sätt bidra till varandras utveckling.  
 
–  Vi är mycket glada över vårt samarbete med Linn och Sebastian. Vi inspireras och imponeras av deras sätt att 
vara både som privatpersoner och som idrottsutövare. Båda beskriver Östersund som den bästa staden för 
dem, och det råder inga tvivel om att de på ett genuint sätt kan förmedla vad det innebär att bo och leva i en 
15-minutersstad. Norra Sverige är hetare än någonsin och vi är övertygade om att våra 15-minutersstäder är 
framtiden, säger Mia Forsgren, kommunikations- och marknadschef, Diös.  
 
Längdskidåkaren Linn Svahn gjorde världscupsdebut 2019 och tog tidigt en plats i världseliten och vann 
sprintcupen 2019/2020. I början av 2021 tilldelades hon utmärkelsen Årets kvinnliga idrottare 2020 på svenska 
Idrottsgalan. I september i år genomgick Svahn en axeloperation och med en plan för rehabilitering har hon 
siktet inställt på OS i Peking 2022.  
 
– Att bo i Östersund har blivit en självklarhet för mig. Det är en stad med många möjligheter, speciellt för 
mig som skidåkare, men också som privatperson med en aktiv livsstil vid sidan av träningen. Jag är fast 
besluten om att jag ska kriga mig tillbaka från min axelskada och är tacksam över stödet jag får från Diös. Vi 
delar samma aktiva synsätt och vill både sikta mot toppen, säger Linn Svahn.  
 
Även skidskytten Sebastian Samuelsson, som under 2016 debuterade i just Östersund, ligger i hårdträning 
inför OS och sin sjätte världscupssäsong. I bagaget har han meriter som en världscupsseger 2020, guld och 
silver i OS 2018 och fem VM-medaljer.  
 
– Jag väljer samarbetspartners med omsorg, särskilt inför en så pass viktig säsong. Som elitidrottare är det 
perfekt att bo i en 15-minutersstad som Östersund – här kan träningen alltid komma i första rummet utan att 
jag behöver göra avkall något i min vardag, då allt jag behöver finns att tillgå inom rimligt avstånd. Jag är 
stolt över samarbetet med Diös och ser fram emot en givande tid tillsammans, säger Sebastian Samuelsson   
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För ytterligare information kontakta gärna: 
Mia Forsgren, kommunikations- och marknadschef, Diös. 
Telefon: 070-324 40 00 
E-post: mia.forsgren@dios.se 


