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VÄLKOMMEN TILL DIALOG!
Förra veckan skickade vi ut en inbjudan till
en informationsträff den 22 oktober mellan
kl. 17.30 och 19. Vi kommer, tillsammans
med Selbergs Entreprenad, att berätta om
kvarteret, hotellbygget och prata trender
med er. Vi bjuder på en lättare middag så
kom gärna hungriga. Vi ser fram emot en
trevlig kväll tillsammans.
Anmäl dig till matilda.fredriksson@dios.se
och kom ihåg att anmäla eventuella
allergier.
Varmt välkomna till vårt kontor på Storgatan
38 den 22 oktober!
Vi ser fram emot att träffa dig!

STATUS JUST NU - V. 43 OCH FRAMÅT
Nästa vecka händer det mycket roligt på byggarbetsplatsen. Vi kommer
börja riva ned parkeringsbjälklaget och jobba med markarbeten för
betongplatten mot Strandgatan. Vi bygger en mockup -det vill säga en
enklare prototyp för hur hotellrummen kommer se ut i verklig skala. Detta
gör vi för att säkerställa att Clarion Hotel känner sig nöjda med storlek,
materialval och ytskikt. Vi kommer också att ta bort dieseltanken och
montera skyddsräcken på bjälklagskanter där det ska rivas. Det blivande golvet till hotellköket kommer skapas och vi byter i samband med det
ut befintliga avloppsledningar. Vi fortsätter också med att armera och
gjuta grundsulor under det befintliga hyreshuset.

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

