INFORMATION OM

HOTELLBYGGNATIONEN I
CENTRALA SUNDSVALL
STATUS JUST NU

ARBETSLEDAREN HAR ORDET
Hej! Mitt namn är Alexander Lagerhielm. Jag
är nyexaminerad byggingenjör och jobbar nu
på Serneke som arbetsledare för hotellbyggnationen. I min roll strävar jag efter att ständigt
underlätta det dagliga arbetet i produktionen.
Jag ser även till att vi följer certifieringssystemet
BREEAM-SE, där det bland annat ingår att i
möjligaste mån begränsa störningar för er
närmast berörda. Det färdiga hotellet kommer
bli en viktig pusselbit i att vidga stadskärnan
och bidra till ett mer levande kvarter längs
Selångersån och gallerian. Hotellet kommer
att bli ett stort lyft för Sundsvall och att se
det växa fram är otroligt spännande!
Önskar er en fin höst!
Alexander Lagerhielm, arbetsledare, Serneke

Vi hoppas att alla har haft en fin sommar och semester. Hotellbyggnationen löper på enligt planerna och vi är nu i slutspurten
av grundläggningsarbetet. Förra veckan lades bottenplattan på
plats och vi är nu i full gång med att gjuta källarväggarna. Under
september monterar vi en kran för att påbörja arbetet med
hotellets stomme. Vi vill ännu en gång tacka alla Sundsvallsbor
för att ni bidrar till vår vision om att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Från och med nästa vecka tar Ola Novén, projektutvecklare på Diös över byggnationen och vi önskar Peter Tholén
varmt lycka till i sina nya utmaningar på Östersunds kommun.

SNABBFAKTA

TIDPLAN

Rum: 270 st
Storlek: 14 350 kvm
Tillträde: 2021
Byggherre: Diös
Entreprenör: Serneke
Arkitekt: Krook & Tjäder

Fullständig tidplan hittar du på dios.se
April - juni: pålning och spontning
Maj - september: grundläggning
September 2019 - februari 2020: stomme
Mars - april 2020: tak
Q2 2021: planerad slutbesiktning

TIPS!

KONTAKT

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

Sofie Stark, affärschef, Diös
Telefon: 010-470 96 50
E-post: sofie.stark@dios.se
Ola Novén, projektutvecklare, Diös
Telefon: 010-470 95 16
E-post: ola.noven@dios.se

