INFORMATION OM

HOTELLBYGGNATIONEN I
CENTRALA SUNDSVALL
STATUS JUST NU - FRÅN OCH MED V. 43

PLATSCHEFEN HAR ORDET
Hej! Jag heter Patrik Backlund och jobbar som platschef för hotellbygget i centrala Sundsvall. I min roll bär
jag ansvaret för arbetsmiljö, planering, samordning och
kvalitétsarbeten. Jag strävar efter att finna den mest kostnadseffektiva byggmetoden och samtidigt hålla sluttider
utan att äventyra säkerhet och kvalité. Varje dag arbetar
runt 30 personer med att bygga Sundsvalls modernaste
hotell och jag är mån om varenda en. Innan semestern
nästa år kommer vi att vara över 100 personer på

I det förra nyhetsbrevet berättade vi att vi gått i mål med alla stora gjutningsarbeten och att hotellet nu byggs på höjden. Nu fortsätter vi uppåt i form av att
fortsätta bygga stommen och omkring v. 45-46 påbörjas montaget av ytterligare en våning. Den första våningen får en bjälklagsavstånd på cirka sex meter
-vilket innebär en takhöjd på nästan fem meter. Det kommer bli riktigt maffigt!
Övriga våningar får cirka tre meter i takhöjd. Du som bor i Sundsvall kanske
har lagt märke till att det grävs runt hotellet. Det är dagvatten och dränering
som just nu grävs ned. Under v. 44 kommer badrumsmodulerna lyftas in i
stommen vilket vi ser mycket fram emot. Det innebär att färdiga badrum kommer att lyftas in i hotellbyggnaden.

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
• Stommen byggs från september
2019 till och med mars 2020
• Borttagning av spont pågår under
oktober 2019 (ljudstörningar)
• Ytterväggar och tak byggs från nov
2019 till maj 2020
• Fasaden byggs mellan maj 2020 –
oktober 2021

byggarbetsplatsen och då gäller det att vara sturkturerad. På fritiden umgås jag med mina underbara döttrar
på fyra och sju år, renoverar ett torp utanför Sundsvall
och är ute i naturen. Jag tycker det är jätteroligt att vara
med och utveckla och förlänga Sundsvalls stadskärna
tillsammans med Diös. Istället för en parkering man lämnade bilen på och gick ifrån, kommer det nya kvarteret
istället bli en härlig mötesplats.
Önskar dig en riktigt fin helg!
Patrik Backlund, platchef, Serneke

KONTAKT
Sofie Stark, affärschef, Diös
Telefon: 010-470 96 50
E-post: sofie.stark@dios.se

Patrik Backlund, platschef, Serneke
Telefon: 079-061 27 19
E-post: patrik.backlund@serneke.se

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

