
HOTELLBYGGNATIONEN I  
CENTRALA UMEÅ 

INFORMATION OM

STATUS JUST NU 
Byggnationen av Umeås modernaste hotell är i full gång och vi 
håller oss fortsatt inom tidplanen. Under nästa vecka (v.37)  
fortsätter vi med byggåtgärder i anslutning till det befintliga  
bostadshuset. Förstärkningsåtgärder för den nya hotellbyggnaden 
fortsätter med pålning samt gjutning av väggar i källarplanen. I 
Thulehuset river vi dom gamla oljepannorna och relinar avlopps-
systemet. På avstängda Strandgatan påbörjas markarbeten för 
att gräva om avlopp samt gräva ned en avfettningstank. Från och 
med torsdag eftermiddag till fredag förmiddag kommer inte  
sopkärlen framför Thulehuset att vara tillgängliga pga tömning.

TIDPLAN
Fullständig tidplan hittar du på dios.se. 
Maj-dec 2019: rivning, förstärkningsarbeten,  
pålning och spontning 
Dec 2019-dec 2020: stomme 
Dec 2020-okt 2021: tak och fasad 
Maj 2021-maj 2022: stomkomplettering 
Juni 2022: planerad slutbesiktning

SNABBFAKTA
Rum: 270 st 
Storlek: 14 350 kvm 
Tillträde: 2022 
Byggherre: Diös 
Entreprenör: Selbergs  
Entreprenad 

AFFÄRSCHEFEN HAR ORDET  
Hej! Mitt namn är Göran Fonzén och jag är 
affärschef för Diös i Umeå. Jag är jätteglad 
över att vi, tillsammans med Clarion Hotel, 
bygger ett toppmodernt hotell mitt i centrala 
Umeå. Hotellet är en viktig pusselbit i vår 
vision om att skapa Sveriges mest inspire-
rande städer. Vi vill skapa platser med rätt 
innehåll där människor vill vara, bo, arbeta 
och mötas. Tillsammans med MVG-gallerian 
utgör hotellet en stor del i det nya stadskvar-
teret vi skapar i citykärnan som vi hoppas 
blir en naturlig del i din vardag. Tack för att 
ni är med och gör Umeå till Sveriges mest 
inspirerande stad!  

Önskar dig en fin helg! 
Göran Fonzén, affärschef, Diös

KONTAKT
Göran Fonzén, affärschef, Diös 
Telefon: 010-470 98 50 
E-post: goran.fonzen@dios.se

Anders Taflin, projektutvecklare, Diös  
Telefon: 010-470 95 17 
E-post: anders.taflin@dios.se 

TIPS!  
Följ oss i sociala medier 
för att få de senaste 
nyheterna och inspi-
rationen. Vi finns på 
Facebook, LinkedIn och 
Instagram. 


