
 

 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
Hej, 
 
det här informationsbrevet får du som är granne, hyresgäst eller på annat vis kommer påverkas av 
hotellbyggnationen i kvarteret Magne. Vill du inte längre ha informationen så meddelar du det till 
Anders Taflin, projektledare, anders.taflin@dios.se. 
 
Byggarbetet löper på som planerat och här kommer veckans planering för kvarteret Magne (kring 
Thulehuset). Sommarvärmen börjar infinna sig och med den semestern. Under veckorna 28-31  
(den 8 juni - 5 aug) kommer det vara en lugnare period på byggarbetsplatsen. 
 
Det är stökigt och bullrigt på byggarbetsplatsen just nu och dessutom begränsad framkomlighet. Tack för 
er förståelse och ert tålamod. Vi gör allt vi kan för att det ska påverka er så lite som möjligt och håller oss 
naturligtivs inom de lagar, regler och rutiner som finns.  
 
Gällande avfall för hyresgäster i Thulehuset, sopkärl kommer att ställas upp utanför entrén under början 
på nästa vecka. 
 
Denna vecka, v. 24  
Under den gågna veckan har vi tagit bort asfalten i parkeringsgaraget och borrat i bjälklaget för att 
förbereda för pålning under förstärkningsväggar. Vi har också sågat upp golvet i nedre källare för att dra 
avlopp med mera. Vi har demonterat glaspartier och rivit yttertaket på hyreshuset mot Storgatan. Vi 
arbetar också med att färdigställa den provisoriska entrén mot Plaza där vi under veckan har spacklat och 
målat. Utöver det har vi rivit pannor i panncentralen och utfört asbestsanering.   
 
Rivningsarbetet av stommen har påbörjats och det är en stor orsak till ljud- och 
framkomlighetsstörningarna som råder. Generellt sätt kan man säga att rivningsarbetet kommer vara den 
mest störande perioden för er som finns i närområdet. När vi kommer in i uppbyggnadsfasen av 
hotellbyggnaden minskar störningarna något.  
 
Nästa vecka (v. 25)  
Nästa vecka kommer vara lik veckan som gått. Vi fortsätter med de arbeten vi påbörjade under v. 24 och 
arbetar med lösningar vad gäller framkomlighet, provisorisk entré och mycket mer.  
 
Har du feedback till oss vad gäller informationsbreven? Saknar du något eller har andra synpunkter? Maila 
gärna Diös kommunikationsavdelning via lisa.soderberg@dios.se. Följ oss gärna i våra sociala kanaler 
Facebook, Instagram och LinkedIn eller besök vår hemsida www.dios.se.  
 
Glad sommar och trevlig helg 
Anders Taflin, projektutvecklare, Diös 
Telefon: 010-470 95 17 
E-post: anders.taflin@dios.se 


