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Lidl Sverige expanderar – öppnar nytt
centrallager i Rosersberg, Airport City
Stockholm
Den 4 oktober 2013 inviger Lidl Sverige sitt moderna centrallager i
Rosersberg, Airport City Stockholm. Lagret ger 120 nya arbetstillfällen, allt
från truckförare och lagertekniker till administratörer. Press bjuds in att
närvara vid invigningsceremoni.
På det 43 000 kvadratmeter stora lagret bjuds det på guidade turer med
intressanta stopp. Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna
kommun kommer att klippa det röda bandet med hjälp av en miljölastbil från
Lidl.

– Med vårt nya lager flyttar vi fram våra positioner på den svenska
marknaden. Läget utmed E4:an i Rosersberg, norr om Stockholm ger oss ännu
större möjligheter att förbättra vår service för våra butiker i norr. Bland dem
hör bland annat vår kommande butik i Umeå, säger Caroline Forsshéll,
kommunikationschef Lidl Sverige.
Var och när?
Datum: fredagen 4 oktober
Tid: Kl 14.00
Adress: Metallvägen 54 i Rosersberg, Airport City Stockholm
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josefine Pettersson, informatör Lidl Sverige
+46 8 5555 7095, josefine.pettersson@lidl.se
Källa: Lidl Sverige
Rosersberg är en del av Airport City Stockholm, ett expansivt område som
redan i dag har ett etablerat och diversifierat näringsliv. Allt fler företag
väljer att placera sin verksamhet utanför regionkärnan i välutvecklade
företagsområden, som erbjuder en attraktiv miljö såväl som tillgänglighet via
väg och kollektiva färdmedel. Andra aktuella etableringar i Rosersberg är
Ericsson, Stockholm Nord Kombiterminal och Posten Meddelande.
Med ambitionen om en levande flygplatsstad, närmare världen utvecklas
Airport City Stockholm och skapar dynamiska centrum för industri, handel och
möten med syftet att öka hela regionens tillväxt. Airport City Stockholm är ett
unikt samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna
kommun samt Arlandastad Holding.
Om Lidl:
Sedan starten 2003 har Lidl Sverige pressat matpriserna och erbjuder högsta
kvalitet till lägsta pris. I våra butiker säljs både välkända märken och Lidls egna
varumärken som många är tillverkade i Sverige, av kända producenter. Idag finns
160 Lidl-butiker i Sverige. Lidl Sverige är huvudpartner till Barncancerfonden och
stödjer aktivt deras livsviktiga arbete. Läs mer på www.lidl.se.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som

äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport
City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad
Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en
levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av
Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.
www.airportcitystockholm.com
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