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Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771 

Diös utvecklar för Norrländska 
restaurangkonceptet Taps& i 
centrala Umeå 
Nu är det klart att Taps& öppnar på Storgatan i centrala Umeå. Etableringen sker i 

fastighetsägaren Diös expansiva kvarter Magne, intill nya Clarion Hotel Umeå. Med 

siktet inställt på att skapa en urban och avslappnad restaurangmiljö utvecklas 

lokalen inför invigningen som beräknas ske i början på juni. 

 

Bakom Taps& står det Piteåbaserade bryggeriet This Is How. Då maträtterna anpassas efter dryck är menyn 

föränderlig och varierar från tacos till hamburgare och ibland något helt annat. Taps& finns idag i Piteå, 

Skellefteå, Gällivare och Luleå.   

 

–  Taps& blir ytterligare en given mötesplats i det pulserande stadskvarteret Magne. Kedjans spännande nisch, 

där drycken får stå i centrum, kommer att tillföra något helt nytt på Umeås restaurangscen. Vi är väldigt glada 

över att kunna möjliggöra för Taps& att satsa i ett av stans hetaste lägen, och önskar hela teamet varmt lycka 

till, säger Jörgen Johansson, kommersiell förvaltare, Diös Umeå.  

 

– Våra gäster kan alltid förvänta sig något nytt när de besöker oss – ny öl, ny mat, nya upplevelser. Att 

dessutom få göra det på denna adress, omgivet av tre välbesökta hotell mitt i stadskärnan, känns helt rätt. 

Utöver vår vanliga servering kommer vi även att bjuda in till ölprovningar för både öppna och slutna sällskap. 

Nu ser vi fram emot att slå upp dörrarna lagom till att sommaren gör sitt intåg, säger Gustaf Ahlin, vd, Taps&. 

 

För ytterligare information kontakta gärna: 

Jörgen Johansson, kommersiell förvaltare, Diös Umeå 

Telefon: 010-470 98 51 

E-post: jorgen.johansson@dios.se  

 

Gustaf Ahlin, vd, Taps& 

Telefon: 0911-25 98 91 

E-post:  gustaf@thisis.how  
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