Verksamheten

24STORAGE:
FÖRVARING HELT ENKELT
Vi erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet eller kontoret på ett enkelt sätt med
hög tillgänglighet. Genom att digitalisera och automatisera manuella processer kan
drift och bemanning centraliseras, vilket ger skalfördelar som ökar när vi växer.
SMART FÖRVARING UTANFÖR HEMMET
Vi erbjuder förråd för uthyrning till företag och privatpersoner
under kort eller lång tid. Storlekarna på förråden varierar från
små enheter (en kvadratmeter) till betydligt större enheter
(18–30 kvadratmeter). För oss är det en självklarhet att det ska
vara lika enkelt att bli kund och hyra ett förråd som att säga upp
sitt hyresavtal. Därför erbjuder vi självservice via vår hemsida,
där kunderna enkelt kan boka och betala sitt förråd, för att sedan
flytta in på någon av våra 23 anläggningar med tillträde dygnet
runt. Om assistans behövs på anläggningen finns vi bara ett
videosamtal bort från tidig morgon till sen kväll.
E-HANDELSTEKNIK OCH PROPTECH ÖKAR KUNDTILLGÄNGLIGHETEN OCH MINSKAR DRIFTKOSTNADER
Vi kombinerar traditionell self storage-verksamhet med en
digitaliserad kundresa, vilket innebär att vi möjliggör förvaring
utanför hemmet till en större målgrupp. På vår hemsida kan
kunderna genomföra ett komplett boknings- och betalningsförfarande. Kunderna kan till exempel se lediga förråd med tillhörande

3D-modeller, få hjälp via digitala verktyg att beräkna sitt behov av
förrådsstorlek samt besöka en anläggning digitalt i 3D via Google
Street View. Vi arbetar aktivt med konverteringsoptimering av vår
e-handel, med fokus på den organiska tillväxten kombinerat med
ständig utveckling av sökmotorsmarknadsföring och exponering i
nya digitala kanaler. Under 2019 uppgick vår e-handelsförsäljning
i snitt till cirka 31(20) procent av den totala försäljningen med ca.
11 000 unika besökare per månad där både antalet besökare och
andelen e-handelsförsäljning ökat kontinuerligt under 2019.
Genom våra proptech-lösningar med automatiserade och uppkopplade fastigheter erhåller våra kunder individuella pinkoder
som tillgängliggör tillträde till anläggning och förråd dygnet runt.
Om en kund önskar att exempelvis få en översikt över avtalsförhållandena eller få tillgång till annan självservice samt säga upp
sitt hyresavtal kan det göras via ett personligt konto (Mina Sidor)
på vår hemsida. Den digitala processen innebär att en kund kan
genomgå hela kundresan utan att behöva, om den inte önskar
eller finner det smidigast så, ha kontakt med vår kundservice.

Digitaliserade kundprocesser
Kundmöten
på plats

Kundmöten på
plats bokas av
central kundtjänst
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Vårt andra fokus inom etablerandet av samarbeten är att öka
kundvärdet. Vi söker ständig efter nya sätt att lösa våra kunders
förvaringsrelaterade problem bättre. I oktober 2019 etablerade
vi ett nationellt samarbete med släpvagnsföretaget Freetrailer.
Genom samarbetet kan vi nu erbjuda våra kunder gratis lån av
släpvagnar på utvalda anläggningar. Samarbetet har varit uppskattat med både hög utlåningsfrekvens och upplevt kundvärde i
marknadsundersökningar från 2019.

VÅRA KUNDER
Vi har fler än 6 000 kunder, varav cirka 15 procent är företag och
cirka 85 procent är privatpersoner i åldrarna 20-79 år, med en
överrepresentation i åldersgruppen 35-64 år. Behovet i denna
kundgrupp drivs primärt av dynamiska livsförändringar som
föranleder flytt eller förändrade bostadsförhållanden, som att bli
sambo, flytta isär eller välkomnandet av en ny familjemedlem.
Efter pensionsåldern blir det allt ovanligare att flytt till ny bostad
sker. Ju högre upp i åldrarna individer kommer, desto mer saker
samlar de på sig. Denna grupp utgör också en egen målgrupp för
oss inom det privata segmentet. De vanligaste segmenten inom
gruppen företagskunder är säljare, revisorer, hantverkare och
partihandlare, vilka ofta också är e-handlare.

EN TRYGG FÖRVARINGSPLATS
För att alla kunder ska känna sig trygga kräver vi i samband med
ingående av hyresavtal att kunderna har ett försäkringsskydd för
allt som förvaras i deras förråd. Som en tilläggstjänst erbjuder vi
kunderna en möjlighet att ansluta sig till vårt försäkringsskydd
som är skräddarsytt för förvaring utanför hemmet eftersom
traditionell hemförsäkring oftast inte omfattar sådant skydd.
Genom vårt samarbete med en specialiserad försäkringspartner
erbjuder vi kunderna ett försäkringsskydd som omfattar
exempelvis brand, vattenläckage, skadedjursangrepp och inbrott.
Vid utgången av 2019 hade cirka 75 procent av våra kunder valt
detta tilläggsskydd. Om en kund väljer att inte delta i vårt
ordnade försäkringsskydd måste denne styrka att annan
försäkring finns innan avtal kan tecknas.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET GENOM EN CENTRALISERAD
BEMANNING
2018 driftsatte vi ett centralt callcenter, vilket har gjort att vi kan
erbjuda högre tillgängligheten av personlig kundservice än de
närmaste konkurrenterna. Vårt callcenter hanterar både försäljning och support. Dessutom erbjuder vi våra kunder videosamtal
via de videokiosker som står ute på anläggningarna. Kanaler för
kundservice som erbjuds är röst- och videosamtal, chatt och
social media.

Säljkanalsfördelning

Telefon
Chatt

SAMARBETEN FÖR ÖKAT KUNDVÄRDE OCH KÄNNEDOM
Vi arbetar löpande med att identifiera nya samarbetspartners och
Säljkanalsfördelning
utveckla befintliga. Våra partnerskap har två huvudsyften; bygga
varumärkeskännedom genom att vi kommer ut i nya kanaler
och skapa direkt kundnytta genom att vi löser mer av kundens
problem genom en partnertjänst.
Ett exempel där vi bygger varumärkeskännedom är samarbeten
med mäklarbyråer. Under 2019 har vårt nätverk av samarbetspartners vuxit kraftigt. Vi har under året etablerat flera nya
samarbetsavtal med mäklarbyråer på både lokal och nationell
nivå. Samarbetena innebär att våra mäklarpartners erbjuder slutkunderna flyttförvaring på den lokala 24Storage-anläggningen i
samband med förmedlingsuppdrag hos mäklaren. Vi har även nya
samarbeten med bostadsutvecklare, idrottsklubbar, båtklubbar
Telefon
Webb
Walk-in
och medlemsklubbar inom media där vi till exempel erbjuder
Chat & Epost
Kiosk
medlemsnätverk rabatterad förvaring.
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24Storage Smart facility

Säkerhet och övervakning

Centralstyrt

Övervakning 24/7

Kontroll av belysning

Brandlarm

Automatiska dörrar

Optimalt anläggningsklimat

Kontroll av
temperatur

Kontroll av
luftfuktighet
Videoinspelning

Automatiska grindar

ÖKAD KONTROLL OCH TILLGÄNGLIGHET GENOM
SMART FACILITY
Vi har sedan start utrustat våra anläggningar med teknik för att
centralt hantera och kontrollera dessa. Våra proptechlösningar gör att vi både kan bedriva en närvarande och skalbar
kundservice och en effektiv fastighetsförvaltning. Detta är på
många sätt grunden för att kunna bedriva en framgångsrik kundservice genom central bemanning av anläggningar. Under 2019
har både teknik på anläggningar uppdaterats och nya rutiner och
arbetssätt implementerats. System och funktioner som används
inom fastighetsförvaltning är till exempel styrsystem med sensorer för att övervaka temperatur och luftfuktighet. Passage- och
videoövervakningssystem används i stor utsträckning för att ge
nya kunder visningar i anläggningen samt för att göra virtuella
ronderingar.
VÅRT FASTIGHETSBESTÅND
Vårt fastighetsbestånd bestod per den 31 december 2019 av
23 förrådsanläggningar i drift med mer än 10 000 antal förråd
motsvarande drygt 53 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Varje
anläggning har i genomsnitt en uthyrningsbar yta om cirka 2 300
kvadratmeter. Därutöver äger vi ett antal projektfastigheter.
Det totala värdet av vårt fastighetsbestånd uppgick vid utgången
av 2019 till 1 141,5 MSEK, en ökning med 152,3 MSEK sedan
föregående år. Fastighetsvärderingen har skett genom att varje
enskild fastighets verkliga värde har bedömts av oberoende
värderingsmän. Se not 14 på sidan 71.
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Våra förråd varierar i storlek från 1 upp till cirka 30 kvadratmeter,
inne i en anläggning eller utanpå med direktaccess. Ett litet förråd
(en kvadratmeter) rymmer normalt 15 flyttlådor medan ett stort förråd (18 kvadratmeter) rymmer betydligt mycket mer. Antalet förråd
varierar mellan de olika fastigheterna och den vanligaste förrådstypen som hyrs ut är 4,5 kvadratmeter.
Vi fokuserar på storstadsregionerna:
• Stockholmsregionen: 14 anläggningar med 5 237 förråd.
• Göteborgsregionen: 7 anläggningar med 3 827 förråd.
• Malmöregionen: 2 anläggningar med 1 061 förråd.
Under 2019 öppnade vi tre nya förrådsanläggningar. I april öppnade vi en andra anläggning i Malmö (fas 1 av 2, fas 2 öppnas under
2020), i september öppnade vi en andra anläggning i Vallentuna
och i november öppnades en andra anläggning i Borås. Under 2019
tillfördes totalt cirka 8 300 uthyrningsbara kvadratmetrar.
Vi har ytterligare två anläggningar som planeras att öppnas under
2020, en i Uppsala och en i Vällingby, Stockholm. För 2020 kommer
redan beslutade projekt att innebära en ökning om drygt 9 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta i tillägg till våra nuvarande
53 400.
På följande sidor ges en överblick över den geografiska fördelningen
av öppnade förrådsanläggningar, förrådsanläggningar under byggnation/utveckling samt förrådsanläggningar som är avtalade men ännu
ej påbörjade.
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Förrådsanläggningar

53 000
Kvm uthyrningsbar yta
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Mdkr i fastighetsvärde

10 000
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1 900 70%
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23 ANLÄGGNINGAR I
3 STORSTADSREGIONER
Vi äger, driver och utvecklar egna self storage-anläggningar i hela Sverige, med
fokus på tillväxtområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har 23 anläggningar i
drift och två anläggningar som vi planerar att öppna under 2020.
STOCKHOLM
ALVIK
Drottningholmsvägen 195
Förråd: 504 st Uthyrbar yta: 1 943 m2

BROMMA
Karlsbodavägen 2
Förråd: 206 st Uthyrbar yta: 744 m2

ESKILSTUNA
Langsgatan 3
Förråd: 256 st Uthyrbar yta: 1 277 m2

HANDEN

KALLHÄLL

KUNGSHOLMEN

Träffgatan 7
Förråd: 714 st Uthyrbar yta: 3 573 m2

Skarprättarvägen 26
Förråd: 698 st Uthyrbar yta: 3 758 m2

Wargentingsgatan 7
Förråd: 122 st Uthyrbar yta: 348 m2

ORMINGE
Telegramvägen 48
Förråd: 650 st Uthyrbar yta: 3 186 m2

SOLNA
Brahevägen 3-5, Slottsvägen 7, 14
Förråd: 428 st Uthyrbar yta: 1 929 m2

SUNDBYBERG LILLA ALBY
Albygatan 123
Förråd: 318 st Uthyrbar yta: 1 012 m2

SUNDBYBERG TULE
Skogsbacken 2
Förråd: 123 st Uthyrbar yta: 449 m2

TUMBA
Länsmansvägen 15
Förråd: 183 st Uthyrbar yta: 1 176 m2

TYRESÖ
Siklöjevägen 5
Förråd: 417 st Uthyrbar yta: 1 826 m2

VALLENTUNA BÄLLSTA
Fågelsångsvägen 5
Förråd: 257 st Uthyrbar yta: 1 184 m2

VALLENTUNA CENTRUM
Olsborgsvägen 13
Förråd: 361 st Uthyrbar yta: 2 482 m2

GÖTEBORG

MALMÖ

BORÅS REGEMENTET
Göteborgsvägen 25
Förråd: 418 st Uthyrbar yta: 2 624 m2

BORÅS TULLEN
Teknikgatan 5
Förråd: 201 st Uthyrbar yta: 1 111 m2

MALMÖ CENTRUM
Lundavägen 54
Förråd: 767 st Uthyrbar yta: 4 499 m2

HISINGS BACKA
Exportgatan 31A
Förråd: 700 st Uthyrbar yta: 4 331 m2

KUNGSBACKA HEDE + VARLA
Göteborgsvägen 180, Magasinsgatan 12B
Förråd: 751 st Uthyrbar yta: 4 910 m2

MALMÖ HYLLIE
Axel Danielssons väg 277
Förråd: 294 st Uthyrbar yta: 1 745 m2

KUNGÄLV
Västra Porten 2

TROLLHÄTTAN
Betongvägen 13
Förråd: 763 st Uthyrbar yta: 4 138 m2

Förråd: 674 st Uthyrbar yta: 3 250 m2

UDDEVALLA
Schillers väg 1
Förråd: 320 st Uthyrbar yta: 1 902 m2
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Alvik
Öppna förrådsanläggningar
Förrådsanläggningar under
byggnation/utveckling
Avtalade, ännu ej påbörjade,
förrådsanläggningar

Bromma
Eskilstuna
Farsta
Handen
Kallhäll
Kungsholmen
Orminge
Solna
Sundbyberg Lilla Alby
Sundbyberg Tule
Tumba
Tyresö
Täby
Uppsala

Borås Regementet
Borås Tullen
Göteborg

Vallentuna Bällsta
Vallentuna Centrum
Vällingby

Kungälv
Kungsbacka Hede + Varla
Mölndal
Trollhättan
Uddevalla

Malmö Centrum
Malmö Hyllie
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