INFORMATION OM

HOTELLBYGGNATIONEN I
CENTRALA UMEÅ
STATUS JUST NU

PLATSCHEFEN HAR ORDET
Hej! Mitt namn är Mats Lundmark och jag
är platschef på Selbergs Entreprenad. Jag
jobbar sedan cirka ett år tillbaka med att
bygga det nya hotellet i kvarteret Magne i
centrala Umeå tillsammans med mina
fantastiska kollegor. Jag är jätteglad över att
ha fått förtroendet av Diös att vara med och
bidra till stadsutveckling genom att skapa
det nya kvarteret -som Clarion hotellet är en
viktig del av. Hoppas vi ses i kvarteret -kom
gärna fram och säg hej. Och annars är du
välkommen att höra av dig till mig, Göran
eller Anders -du hittar våra kontaktuppgifter
till höger.
Önskar dig en fin helg!
Mats Lundmark, platschef
Selbergs Entreprenad

Hotellbygget fortsätter löpa på som planerat. Vi är nu framme vid
det stadiet att vi kommer stänga av innergården för att göra plats
åt hotellet. Från och med måndag den 16 september är innergården alltså inte tillgänglig av säkerhetsskäl och i och med det
försvinner den tillfälliga entrén till Thulehuset via innergården. Vi
kommer under veckan att skapa en ny tillgänglig väg till Thulehusets entré som beräknas vara klar torsdag 19 september. Om du
behöver hjälp att komma in i entrén, mellan måndag och torsdag
nästa vecka, vänligen följ skyltningsanvisningar på plats eller ring
platschef Mats Lundmark på tfn. 090-690 44 43.

SNABBFAKTA

TIDPLAN

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

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

TIPS!

KONTAKT

Följ oss i sociala medier
för att få de senaste
nyheterna och inspirationen. Vi finns på
Facebook, LinkedIn och
Instagram.

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

