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Diös utvecklar Centralen till 
Sundsvalls nya urbana mötesplats  
Nu är det klart att Sundsvalls gamla järnvägshus åter blir en pulserande 

centralstation. I vår öppnar ett nytt nöjeskoncept i Casino Cosmopols före detta 

lokaler – Centralen; tre våningar med Sundsvalls största bar, högoktanig nattklubb, 

konsertlokal, festvåning och ett spännande restaurangkoncept. Nu inleder 

Fastighetsägaren Diös utvecklingen av den nya mötesplatsen som väntas 

välkomna sina första gäster i slutet av april. 

 

Tord Budenberg, Jonas Hamlund, Dino Vulic och Dennis Marzouki, som alla är alla välkända namn i 

Sundsvalls restaurang- och nöjesliv, i Sundsvall, tog beslutet att gå ihop i en gemensam satsning för att 

möjliggöra Centralen. Konceptet beskriver de som en 3500 kvadratmeter stor kosmopolitisk samlingsplats 

där förväntningarna sitter i väggarna.  

 

–  Intresset för f.d. Casinohuset har varit enormt, och vår absoluta övertygelse har varit att bara det bästa är bra 

nog. Det är ett hus med stor potential och en spännande historia som stadens mötesplats genom flera 

årtionden. När Tord, Jonas, Dino och Dennis presenterade Centralen såg vi genast bitarna falla på plats – ett 

skräddarsytt koncept baserat på vad som behövs och är efterlängtat i Sundsvall, som kommer erbjuda något för 

alla åldrar. Satsningen förstärker Sundsvalls position som självklar destination för nöje, upplevelser och 

underhållning, säger Anna Dahlgren, affärschef, Diös. 

 

– Äntligen blir denna dröm en verklighet. Ett hus där förväntningarna sitter i väggarna, dit alla vägar leder, 

där människor kommit och gått i 148 år. Känslan av att vara på väg, på väg mot nya möten, mot nya 

smaker, mot nya upplevelser, där resan är målet. En central där det oväntade uppstår, där man inte riktigt 

vet vad som väntar; men ändå längtar efter. Vi har länge pratat om att genomföra en satsning av denna 

kaliber och det är en otroligt stor ära att få göra det i ett av stadens landmärken. Vår ambition med 

konceptet är att ta in en av Sundsvalls mest kulturella och minnesvärda byggnader i nästa era, och vi är 

tacksamma över att Diös tror på oss och vår vision. Vi är ett kompetent och komplett team som kommer 

att kunna driva detta på bästa sätt, säger Dino Vulic, medgrundare, Centralen.  

 

Kvartetten bakom Centralen har redan planer för hur konceptet ska vidareutvecklas, med planerade 

satsningar på bland annat en vinterträdgård och Chambre Séparée (enskilda rum för slutna sällskap).  

 

– Nu presenterar vi en av Norrlands största satsningar på restaurangupplevelser och underhållning! En 

helhjärtad investering i en järnvägsstation med anor, i en stadsdel med stor utveckling både bakåt och 

framåt, i en stad som andas framtid. Visionerna är inte blygsamma, och innefattar till en början restaurang, 

konserter, nattklubb samt fest/eventvåning med höga ambitionsnivåer. Hus och läge möjliggör även 

spännande utveckling på sikt där vi drömmer om spännande boende, bryggeri och en enorm uteservering. 
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I linje med kommunens mål om att skapa 5000 nya jobb blir vi en otroligt stark och viktig arbetsgivare i 

Sundsvall, där vi tror att rekryteringar finns både lokalt men även nationellt. Med ett brett utbud som 

spänner över tre våningar tror vi oss kunna skapa en dynamisk och spektakulär mötesplats med musik och 

måltid i fokus, säger Jonas Hamlund, medgrundare, Centralen.  

 

För ytterligare information kontakta gärna: 

Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall 

Telefon: 010-470 96 57 

E-post: anna.dahlgren@dios.se  

 

Dino Vulic, medgrundare, Centralen 

Telefon: 073-819 66 57 

E-post: dino@vulic.se  

 

Jonas Hamlund, medgrundare, Centralen 

Telefon: 070-332 52 00 

E-post: jonas@blocosundsvall.se  
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