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Diös utvecklar för innovativa 
Tarvalley i Skellefteå 
Diös välkomnar nya hyresgästen Tarvalley Studios till Torggatan i centrala 
Skellefteå. Lokalen på ca 140 kvm anpassas nu till ett modernt kontor och i 
processen kommer återbrukat material användas där det är möjligt. Tillträde sker 1 
augusti. 
 

 
 
Skellefteåbaserade innovativa företaget Tarvalley arbetar med immersiv teknik som till exempel VR, AR, MR 
och IoT. Nu flyttar de till anrika vackra lokaler, som tidigare varit ett traditionellt postkontor, i centrala 
Skellefteå. Tillsammans med Diös utvecklas nu ett varumärkesstärkande modernt kontor med utrymme för 
kreativitet och möten. I anpassningen av lokalen används så stor del återbrukat material som möjligt. 
 
–  Tarvalley är ett teknikbolag i framkant och det känns kul att få utveckla deras nya kontor till en kreativ 
mötesplats. Det ska bli spännande att följa dem närmare och se dem utveckla fler hållbara digitala aktiviteter 
och event i framtiden, säger Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå.   
 
–  För oss är det viktigt att vårt kontor stärker vårt varumärke och att det är en plats som kollegorna längtar till. 
Diös delar dessa värderingar med oss och vi ser fram emot inflyttning, säger Anna Drejing-Carroll, Tarvalley.  
 
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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Anna Drejing-Carroll,Operations Manager, Tarvalley 
Telefon: 070-522 18 01 
E-post: anna@tarvalley.com   
 
 
Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 

28 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 511 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. 

Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i 

fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se  
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