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COREM PROPERTY VÄLKOMNAR MTAB SVERIGE TILL 

NY LOGISTIKFASTIGHET I TRE PLAN 

Corem har tecknat ett grönt hyresavtal om 16 900 kvm med MTAB Sverige AB på fastigheten Veddesta 

2:79 i Järfälla, där Corem ska uppföra en miljöprofilerad lagerbyggnad i tre plan. Hyreskontraktet löper 

över 15 år. 

MTAB är ett transportföretag med affärsidé att transportera, hantera och förvara ömtåliga och värdefulla 

föremål med minsta möjliga påverkan på såväl gods som miljö. MTAB har varit hyresgäst hos Corem i 

Bromma sedan Corem bildades 2007. 

Fastigheten, Veddesta 2:79, är belägen i Järfälla med ett bra läge nära staden och snabb access till såväl 

E18 som den kommande E4 Förbifart Stockholm. Den nya byggnaden för MTAB uppförs i tre plan med 

utpräglad miljöprofil. Lösningen med lagring i tre plan innebär ett effektivt utnyttjande av mark i ett bra 

logistikläge. Den nya byggnaden beräknas klar för inflyttning i slutet av 2020. 

"Efter en gedigen process både internt och tillsammans med Corem är jag otroligt nöjd att vi har slutit detta 

avtal som innehåller allt det som vår verksamhet och marknad kräver. Corem har förstått och anpassat sig 

efter våra förväntningar, både vad det gäller tuffa miljökrav och fastighetsfunktioner.” säger Simon Fors, 

VD på MTAB Sverige AB 

"Det är mycket glädjande att få fortsätta vårt goda samarbete och långa relation med MTAB och kunna 

erbjuda nya, större och miljöprofilerade lokaler när nu MTAB:s behov förändras. Det är också spännande att 

vi nu kan utveckla ett nytt koncept, med en citylogistikbyggnad i tre plan.” säger Eva Landén, VD på Corem. 
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