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24STORAGE EXPANDERAR YTTERLIGARE I GÖTEBORG
24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, expanderar med ytterligare ett förvärv i 
Göteborg. Förvärvet är en del av bolagets tillväxtstrategi och skapar förutsättningar för bolagets 
tredje etablering i Göteborg och Mölndal.

Fastigheten som förvärvats ligger i Högsbo i Göteborg och planeras bli en toppmodern anläggning på 
cirka 4 600 kvm uthyrningsbar yta och med över 700 förråd för privatpersoner och företag. Fastigheten 
kommer att byggas med bolagets konceptbyggnad som inkluderar det digitala konceptet för fjärrdrift.

Fastigheten har tillträtts i början av april och bygglovsprocessen har inletts. Öppning beräknas ske kring 
årsskiftet 2021/2022.

Anläggningen kommer att erbjuda alla standardstorlekar för förråd och omfattande merservice såsom 
godsmottagning för företag, butik med pack- och flyttmaterial samt lånesläp.

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett bra förvärv i landets andra största stad. 
Fastigheten har ett mycket bra läge och vi ser fram emot att utveckla och erbjuda attraktiva 
förrådslösningar till fler privatpersoner och företag i Göteborg, säger Fredrik Sandelin, VD på 24Storage.

Bolagets nu pågående projekt i Göteborg, Mölndal och Västerås beräknas att tillföra cirka 12 500 
kvadratmeter uthyrningsbar yta.

För mer information kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 25 förrådsanläggningar, fördelat på 11 500 förråd motsvarande totalt 63 000 uthyrningsbara 
kvadratmeter och 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och 
Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på  eller +46 844 certifiedadviser@arctic.com
68 61 00. För mer information besök gärna .24storage.se
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