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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 
30 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 564 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  
 
Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771 

Diös välkomnar Cykel & 
Fiskecenter till nytt attraktivt 
läge i centrala Skellefteå 
Till våren slår Cykel & Fiskecenter i Skellefteå AB upp portarna på ny adress i 
centrala Skellefteå och blir därmed hyresgäst hos Diös. Den nya butiken flyttar in i 
före detta Postenhuset, granne med Kulturhuset Sara. Diös utvecklar just nu 
lokalerna och inflyttning planeras till mars 2023. 
 
Den anrika cykel- och friluftsbutiken som tillhandahåller cyklar och friluftsutrustning samt utför 
cykelreparationer, har funnits i expansiva Skellefteå i mer än 25 år. Nu flyttar de till en ny modern butik på 
ca 450 kvadratmeter i mycket centralt läge med ökad tillgänglighet och entré från Kanalgatan och 
skyltfönster mot Torggatan och Kulturhuset Sara.  
 
–  Skellefteå växer så det knakar och det gör även vi. Våra nya lokaler passar verksamheten perfekt och vi ser 
stora fördelar med det nya centrala läget, säger Tommy Engström, Cykel & Fiskecenter.  
 
– Cykel & Fiskecenter är en välkänd och omtyckt butik i Skellefteå och vi är mycket glada att få dem som 
hyresgäster. Kombinationen av ett välsorterat utbud inom friluftsliv tillsammans med möjligheten att få sin 
cykel reparerad ligger helt i tiden och är precis vad vi strävar efter att erbjuda i vår mix av kontor, bostäder 
och urban service, säger Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå.   
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå 
Telefon: 010-470 98 80 
E-post: maria.fjellstrom@dios.se    
 
Tommy Engström, Cykel & Fiskecenter Skellefteå AB 
E-post: tommy@cykelochfiskecenter.se 

 
 


