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Diös utvecklar för Coop Nord i 
centrala Skellefteå 
Diös välkomnar Coop Nord som ny hyresgäst i Vintergatans galleria i centrala 
Skellefteå. Den nya livsmedelsbutiken på cirka 1730 kvadratmeter fokuserar på 
hållbarhet med bland annat värmeåtervinning, naturliga köldmedier och LED-
belysning och riktar sig till folk i farten med ett brett utbud av ekologiska varor, 
delikatesser och färdiglagad mat. Inflyttning planeras till januari 2023.  
 
Skellefteå är en stad i stark tillväxt med ökande invånarantal, spännande utveckling av stadskärnan och hög 
efterfrågan på centrala bostäder, kontor och lokaler för urban service. Det innebär att stadskärnan är i behov 
av fler kvalitativa livsmedelsbutiker. Den nya Coop-butiken har ett citykoncept som riktar sig till folk på 
språng och som utöver det vanliga utbudet även erbjuder stor fiskdeli, varm buffé och salladsbar. 
 
–  Det är ett stort intresse för den positiva utvecklingen i Skellefteå. Vi är väldigt glada över att nu få meddela 
att vi tecknat detta viktiga avtal med Coop Nord och ser fram emot att välkomna dem som ny hyresgäst hos 
oss. Det känns riktigt bra att fortsätta skapa en stark stadskärna med en attraktiv livsmedelsbutik, säger Maria 
Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå.  
 
Coop Nord tar plats på ytor som i dagsläget inhyser en annan livsmedelsbutik och anpassningarna av 
lokalerna kan därmed optimeras och göras på ett hållbart sätt med en stor andel återbrukat material. Coop 
Nord arbetar även med värmeåtervinning, investerar i naturliga köldmedier i kylarna och installerar LED-
plattor för en miljövänligare belysning som drar mindre energi, håller längre och alstrar mindre värme. 
Sortimentet består till stor del av ekologiska varor.  
 
–  Vi är glada att tillsammans med Diös kunna verka för en levande stadskärna i ett Skellefteå som 
snabbt växer. Vi är mitt i en hållbar omställning av alla våra butiker och har därför ett stort fokus på 
teknik och belysning. I den nya butiken i Skellefteå applicerar vi flera av dessa lösningar samtidigt som 
sortimentet ska möta våra höga hållbarhetskrav, berättar Henrik Skyttberg, vd Coop Nord. 
 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå 
Telefon: 010-470 98 80 
E-post: maria.fjellstrom@dios.se  
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Rebecca Göransson, kommunikatör, Coop Nord 
Telefon: 072 085 51 11 
E-post: rebecca.goransson@coopnord.se  
 


