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NY FÖRRÅDSANLÄGGNING SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN I MÖLNDAL
Imorgon öppnar en ny förrådsanläggning med fler än 700 förråd i Mölndal. För de boende i 
Mölndal kan öppningen få stor betydelse för arbetsmarknaden eftersom allt fler småföretag hyr 
förråd.

Under morgondagen öppnar 24Storage sin nya förrådsanläggning i Mölndal. Förrådsfastigheterna 
fungerar numera inte bara som förvaring för privatpersoner utan används även till stor del som bas av 
nya startup-företag inom flera olika branscher. En utveckling som ger tydliga effekter på 
arbetsmarknaden.

— Förråden har gått från att bara vara en enklare förvaring av bohag till att bli en smart lösning för 
nystartade företag. De flesta är företag med små verksamheter inom handel, service och tjänster. 
Företag som idag, tack vare digitala verktyg, kan vara ute på fältet mestadels av tiden. För dessa är 
förråden en smart och flexibel lagerlösning som hjälper dem att växa, säger Fredrik Sandelin som är VD 
på 24Storage.

Förrådsfastigheten i Mölndal innefattar över 700 förråd vilket innebär fler än 200 sysselsatta personer 
baserat på en översiktlig beräkning för de typiska företagen inom de branscher som hyr förråd. Detta 
enligt en  av 24Storage.rapport

— Förråden stärker den lokala ekonomin och skapar utveckling. Vi är mycket glada att genom förråd 
bidra till utvecklingen av Mölndal, då hela Storgöteborg är en viktig marknad för både oss och våra 
kunder, avslutar Fredrik Sandelin.
 
Fakta om 24Storage förrådsanläggning Mölndal
Adress: Södra Ågatan, 18A
Uthyrningsbar yta: cirka 4 200 kvm
Antal förråd: fler än 700
Öppning: 28 oktober 2021

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 26 förrådsanläggningar, fördelat på 12 000 förråd motsvarande totalt 66 500 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

https://storage.mfn.se/a668bfe6-5adf-45b8-9a1d-94ffc00d16d7/rapport-forrad-en-nyckel-i-den-nya-startup-ekonomin.pdf
https://24storage.se/
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24Storage Mölndal Visionsbild

Bifogade filer

Ny förrådsanläggning skapar arbetstillfällen i Mölndal

https://storage.mfn.se/942d3837-432b-4809-a157-be2a58d82480/24storage-molndal-visionsbild.jpeg
https://storage.mfn.se/fb0d4adc-dbe7-45bd-98f0-3ce72c654e5f/ny-forradsanlaggning-skapar-arbetstillfallen-i-molndal.pdf

