
HOTELLBYGGNATIONEN I  
CENTRALA UMEÅ 

INFORMATION OM

STATUS JUST NU - V. 40 OCH FRAMÅT 
På måndag den 30 september drar vi in vatten till det nya hotellet och 
kommer därför att stänga av allt vatten mellan cirka kl. 20 
och 00, i fastigheterna i direkt anslutning till hotellet. Det innebär att du 
inte kommer ha tillgång till rinnande vatten under den tidsperioden. Ett 
tips är att tappa upp vatten för matlagning och dryck i god tid. Tappa 
även upp vatten i en hink eller dunk så att du kan spola i toaletten. Arbe-
tet kommer inte påverka vattnets kvalitet. Under den kommande veckan 
kommer vi, utöver det, fortsätta att färdigställa yttertaket på det befintliga 
hyreshuset. Vi drar avlopp i källaren mot Storgatan och relainar avlop-
pen under Thulehuset. Utöver det kommer vi att gjuta väggar till övre 
och nedre källare samt förbereda för rivning av betongbjälklag som ska 
rivas. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. 

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! Jag heter Göran Fonzén och är affär-
schef på Diös i Umeå. Mitt jobb handlar om 
att utveckla centrala Umeå på ett inspirerna-
de vis så att fler människor vill jobba, hänga 
och umgås i våra fastigheter och kvarter. 
Det är det roligaste jag vet då jag brinner 
för stadsutveckling och att skapa attraktiva 
mötesplatser. När jag inte jobbar umgås jag 
med vänner och familj och hänger i gärna i 
skog och natur. 

Jag och mina kollegor vill tacka er för ert 
tålamod och positiva inställning i samband 
med att stan växer så det knakar. Vi är 
glada över att du har valt att vara en del av 
utvecklingen! Det tycker vi är så roligt!  

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. 


