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24STORAGE ÖPPNAR I VÄLLINGBY, STOCKHOLM
24Storage öppnar nu över 400 förråd för privatpersoner och företag i Grimsta, Vällingby. 
Förrådsanläggningen har konverterats från en befintlig kulturhistoriskt klassad byggnad i ABC-
staden, som nu renoverats och bevarats för framtiden samtidigt som den fyllts med tjänster för 
den moderna stadens behov. Anläggningen invigs den 28:e januari.

24Storage har sedan starten 2015 etablerat 24 förrådsanläggningar i de tre storstadsregionerna i 
Sverige. Den senaste i Uppsala för bara ett par månader sedan. Bolaget har sedan starten utmanat 
branschen med sin digitala kundresa och uppkopplade, fjärrstyrda fastigheter. Ett framgångsrikt 
koncept som lyckats väl och som nu leder företaget in i nästa etablering i Vällingby.

Västerort i Stockholm är ett område som både förtätas idag och som förväntas göra det än mer i 
framtiden. Anläggningen i Vällingby har ett strategiskt bra läge längs med väg 275 i Grimsta, strax intill 
Vällingby centrum och den kommande knutpunkten för Förbifart Stockholm vid trafikplats Vinsta.

— Anläggningen i Vällingby är en spännande etablering där vi nu tillsammans med vår befintliga 
anläggning i Alvik utökar vår närservice i Västerort samtidigt som vi fått möjligheten att utveckla en 
intressant byggnad, säger Fredrik Sandelin, VD på 24Storage.

Anläggningen kommer att ha en uthyrningsbarbar yta på cirka 2 500 kvm och drygt 400 förråd för både 
privatpersoner och företag. Fastigheten byggs med 24Storage nya butikskoncept som innehåller både 
gratis lånesläp, godsmottagning för företagskunder samt specialbutik för pack- och flyttmaterial.

Anläggningen öppnar den 28:e januari, men förråd kan redan nu förbokas på 24storage.se.
 
Fakta om 24Storage Vällingby
Adress: Grimstagatan 164
Uthyrningsbar yta: cirka 2 500 kvm
Antal förråd: cirka 400st
Öppningsdag: 28 januari 2021

För mer information kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com
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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 24 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 11 000 förråd motsvarande totalt över 60 000 
uthyrningsbara kvadratmeter och fler än 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 68 61 00. För mer information besök gärna .certifiedadviser@arctic.com 24storage.se
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