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Diös och Nordic Choice Hotels bygger hotell i 
centrala Umeå  
Diös har tecknat en avsiktsförklaring med Nordic Choice Hotels om att bygga ett Clarion-hotell 
med bästa läge i centrala Umeå. Hotellet kommer att byggas i kvarteret Magne på Storgatan 38 
och skapar en helt ny mötesplats i stadskärnan. Hotellprojektet är ritat av arkitektbyrån Krook & 
Tjäder, som ligger bakom ett flertal hotell åt Nordic Choice Hotels. 

Diskussioner om ett hotellprojekt i kvarteret Magne har pågått med Nordic Choice Hotels under en tid. 
Byggstarten planeras till våren 2019 och beräknas pågå under cirka två år. Hotellet blir ett fullskaligt 
Clarion-hotell innehållande cirka 280 rum med bland annat konferensfaciliteter och en skybar.  

- Att utveckla centrala Umeå med ett modernt hotell, som blir en ny attraktiv mötesplats, har legat i vår 
planering en tid. Det är del av vår stadsutvecklingsplan för Umeå där vi bidrar med att fler personer vill 
röra sig i centrum. Att göra detta tillsammans med en samarbetspartner som Nordic Choice Hotels känns 
riktigt bra. Vi har sedan tidigare ett annat gemensamt hotellprojekt i Sundsvall. Vi kommer också att 
fortsätta utveckla kvarteret Magne och centrala Umeå tillsammans med Umeå kommun, Nordic Choice 
Hotels och andra aktörer, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös. 

- Umeå är en framgångssaga för Nordic Choice Hotels och det är därför självklart för mig att fortsätta 
satsa i stan! Vi har fullt fokus på att skapa och utveckla spännande upplevelser både för de som tillfälligt 
kommer hit och för alla som bor i Umeå. Clarion Hotel ska bli Umeåbornas favoritvardagsrum. Jag lovar 
att när vi öppnar stället 2021 så ska det vara proppfullt på hotellet och vi ska erbjuda någonting nytt och 
unikt, säger Nordic Choice Hotels grundare Petter A Stordalen. 
 
- Det är mycket glädjande att Diös och Nordic Choice Hotels tror på Umeå och vill vara med att satsa här. 
Umeå växer med fler invånare, fler företagsetableringar och fler besökare. Vi måste tillsammans se till så 
att de nya projekt som genomförs i staden bidrar till fler möjligheter och mer liv och rörelse i centrum, 
säger, Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun. 

 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös 
Telefon: 010-470 95 04 
E-post: lars-goran.dahl@dios.se 
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Daniel Stenbäck, Chief Development Officer, Nordic Choice Hotels 
Telefon: 070-161 68 06 
E-post: daniel.stenback@choice.no 
 
Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun 
Telefon:	070-589 01 66 
E-post: hans.lindberg@umea.se 
 
 

 


