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Scandic Örnsköldsvik byggs ut med ny konferensavdelning och 60
nya hotellrum
Scandic Hotels har kommit överens med Midstar Hotels om att bygga ut Scandic Örnsköldsvik.
Utbyggnationen innefattar en ny konferensavdelning samt 60 nya hotellrum. Det befintliga hotellet
kommer också att förädlas där lobby, lounge och restaurang kommer renoveras och utökas. Vidare
kommer poolområdet utökas med ett relaxområde och kombineras med existerande gym.
Hotellet som öppnade 1977 är beläget intill handelsområdet invid E4 med gångavstånd till Norra Station på norra sidan
om Örnsköldsvik. Hotellet drivs redan idag av Scandic Hotels AB och har i dagsläget 103 rum, restaurant, bar, gym och
pool.
Projektet påbörjas nu under hösten och förväntas vara färdigställt i början av 2020. Hotellet kommer under tiden ha
öppet som vanligt med full drift.
– Vi är överlyckliga att äntligen få förverkliga den plan som funnits under en längre tid att utveckla och skapa ett större
modernt full-service hotell som kan möta den växande efterfrågan som finns i Örnsköldsvik. Hotellet kommer i
framtiden ha en fantastisk möjlighet och bli mer attraktivt för större evenemang och grupper i olika storlekar vilket även
i sig bidrar till Örnsköldsvik som helhet säger Peter Tengström, Partner och Managing Director Midstar AB.
– Vi ser en spännande utveckling i Örnsköldsvik och det gör att vi tillsammans med Midstar Hotels vill satsa på att
utveckla och utöka verksamheten. Den nya konferensavdelningen och restaurangen gör att vi kan ta större grupper och
möten än vi kunnat tidigare och när det är klart kommer vi att kunna erbjuda både hitresta gäster och lokalbefolkningen
en riktigt härlig hotellupplevelse, säger Anders Nilsson, hotelldirektör Scandic Örnsköldsvik.

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Peter Tengström, Partner och Managing Director Midstar, telefon +46 703-00 38 20, email: peter.tengstrom@midstar.se
Anders Nilsson, Hotelldirektör, Scandic Örnsköldsvik, +46 703-97 67 61, anders.nilsson@scandichotels.com
Mer information om Midstar finns på www.midstar.se
Om Midstar Hotels AB
Midstar Hotels AB bildades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens
Jubileumsfond. Idag äger Midstar Hotels 23 hotell med sammanlagt 3 250 rum fördelat på 12 hotell i Sverige, 9 hotell i Norge och 2
hotell i Danmark.
Om Midstar AB
Midstar är en asset manager inriktad på investeringar i hotell. Bolaget bildades ursprungligen i januari 2008 och investerar i befintliga
hotell i Norden. Bolagets affärsidé är att ”skapa bättre hotell” genom att långsiktigt förvärva, förvalta och aktivt utveckla
hotellfastigheter i Norden.

