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Postens framtidssatsning i Rosersberg,
Sigtuna – en del av Airport City
Stockholm
Andreas Falkenmark, VD för Posten Meddelande, tillsammans med Mats
Paulsson, Vice ordförande i Peab AB, och Anders Johansson,
kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, tog den 23 oktober det
första spadtaget i byggnationen av den nya brevterminalen i Rosersberg.
Roserbergs, Sigtuna är en del av det framväxande Airport City Stockholm –
ett expansivt område som redan i dag har ett etablerat och diversifierat
näringsliv.
Terminalen är en del av Postens miljardinvestering i en ny terminalstruktur

som ska ge Posten ökad konkurrenskraft och flexibilitet. Den nya
brevterminalen i Rosersberg beräknas vara i produktion under 2015. Andreas
Falkenmark, VD för Posten Meddelande, berättar vidare:
– Terminalen i Rosersberg, med sin nya teknik som innebär en mer automatiserad
och kostnadseffektiv produktion, innebär att Posten Meddelande utvecklar sin
position som en av de mest moderna postverksamheterna. Dessutom är
terminalens logistiska placering med anslutningen till stambanan och närhet till
övrig infrastruktur optimal ur produktionssynpunkt.
Allt fler företag väljer att placera sin verksamhet utanför regionkärnan i väl
utvecklade företagsområden, som erbjuder en attraktiv miljö såväl som
tillgänglighet via väg och kollektiva färdmedel. Airport City Stockholm är ett
unikt samarbete mellan delägare Swedavia AB – som äger, driver och
utvecklar elva flygplatser i Sverige – Sigtuna kommun, Sveriges snabbaste
växande kommun – samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding
AB. Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar ett dynamiskt centrum där
företag och verksamheter samverkar med omvärlden i en levande miljö på
gångavstånd. Det är här regionens nästa kunskapskluster växer fram.
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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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