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DRIVELAB Stockholm fortsätter växa
Idag har Arlandastad Holding AB tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande i Sigtuna kommun, Lars Bryntesson (s), tagit första spadtaget för
byggnation av en ny bilanläggning i Arlandastad, DRIVELAB Sales and
service.
Anläggningens första etapp innehåller ca 5 200 m2 lokaler fördelade på två
byggnader. En byggnad kommer att innehålla bilförsäljning och den andra
byggnaden innehåller verkstad och service kopplade till bilförsäljning.
Utvecklingen sker i direkt anslutning till Toyotas befintliga anläggning i
Arlandastad och målsättningen är att skapa en modern, tidsenlig och väl
sammanhållen plats för handel inom fordonsindustrin. Stor vikt har lagts på

utformningen av huskropparna och platsen, då fastigheten är placerad vid
entrén till Sigtuna.
Flera av de nya lokalerna är redan kontrakterade och intresset för resterande
lokaler är mycket högt. Etapp 1 planeras vara färdigställd under q4 2015.
“Det är glädjande med ytterligare en etablering i den snabbt växande
flygplatsstaden Airport City Stockholm. Med siktet inställt på 30 000 nya jobb
i området fram till år 2030 är detta ett välkommet tillskott. Genom ett nära
samarbete mellan Sigtuna kommun och näringslivet befäster vi utvecklingen
och är med och bidrar till skapandet av både arbets- och utbildningstillfällen”
säger Lars Bryntesson (s), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.
“Byggandet av DRIVELAB Sales and service är strategiskt mycket viktigt för
utvecklingen av hela området. Nyligen ombyggda DRIVELAB Center (f.d.
Motortown) renodlas nu till att vara en utbildningsplats för fordonsindustrin.
Idag finns där ca 8 000 m2 utbildningslokaler och nu ges möjligheten att
renodla verksamheten ytterligare då flera av hyresgästerna, bilförsäljning och
service, som idag är etablerade i DRIVELAB Center väljer att flytta med till
DRIVELAB Sales and service” säger Dieter Sand, VD på Arlandastad Holding
AB.
För mer information kontakta:
Daniel Ferreira politisk sekreterare (s): daniel.ferreira@sigtuna.se
Dieter Sand: Tel 072-225 37 71 alt. dieter.sand@arlandastadholding.se

Visionen för DRIVELAB Stockholm är att skapa en unik och inspirerande arena
för framtidens fordonsindustri.
DRIVELAB Stockholm är en modern anläggning med fokus på utbildning,
utveckling och marknadsaktiviteter i direktanslutning till Stockholm Arlanda
flygplats – mitt i den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm.
Idag består DRIVELAB Stockholm av DRIVELAB Center, DRIVELAB Test Track
1, DRIVE LAB Test Track 2 samt DRIVELAB Sales and service.
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