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GardenStore växer så det knakar
De säljer det mesta som ryms i en trädgård. Nu har det snabbväxande e
handelsföretaget GardenStore flyttat sitt lager till Eskilstuna.

De har gått från noll till hundra på fyra år kan man säga. Förra året hade de en
omsättning på strax över 100 miljoner.
– Vår prognos för 2020 är att fördubbla vår omsättning från förra året, säger
logistikchefen Erik Hallgren.
Hösten 2019 bestämde sig GardenStore för att flytta sitt lager från Huddinge. Det hade
blivit för litet. Det blev bråttom att hitta något som var tillräckligt stort, hade en rimlig hyra
och där de kunde vara inflyttade och klara innan högsäsongen, som drar i gång i april. De
hittade vad de sökte i Eskilstuna.
– Vi har fått goda referenser från liknande företag som har etablerat sig och utvecklas i
Eskilstuna, säger Erik Hallgren, som ser fram emot att vara i nya större lokaler där alla får
plats och de kan ta in alla artiklar de vill ha.
Härifrån får de snabbare väg till kunder i Norge och övriga storstäder i Sverige.
– Samtidigt är det ändå nära Stockholm. Våra kunder där kommer inte märka någon
skillnad, vi kommer fortfarande kunna erbjuda minst samma service som innan, säger Erik
Hallgren.
Han tycker att de har fått bra stöttning i att hitta lokal, få bygglov för ombyggnation och
även hjälp att hitta medarbetare.
– Vi har sökt folk lokalt och fått bra kvalificerade sökanden. Nu har vi precis anställt en
fjärde person till lagret, som kommer från Eskilstuna, säger han.
Just nu är de alltså fyra anställda på lagret men under högsäsong kommer de vara runt tio
personer.
– Vartefter vi växer kommer vi att öka på med fler heltidsanställda året om, säger Erik
Hallgren.
Och växa räknar de, som sagt, med att göra. Det var också en av anledningarna till att de

valde Eskilstuna. Här fanns en tillräckligt stor lokal med en kortare hyrestid.
– Med vår expansionstakt kommer vi att växa ur den men då finns det andra lösningar här
i Eskilstuna. Vi räknar med att bli kvar här, säger Erik Hallgren.
Flytten har gått bra och nu börjar försäsongsordrarna välla in. 55 000 artiklar finns på
gardenstore.se.
– Kan man ha det i trädgården då har vi det, säger Erik Hallgren.

Framtidens ehandel är värderingsstyrd
Purpose driven commerce var temat
på årets stora DCongress. Eskilstuna

Varför är Eskilstuna bra för
ehandelsföretag?

Logistik och Etablering var så klart där
och sög åt sig av branschens nyheter
och utmaningar.

– Vi kan hjälpa företagen att växa hållbart. Vi
kan hjälpa dem med allt från att få till bra
godsflöden till energilösningar till
personalförsörjning.

– Framtidens företag är mer
värderingsstyrda. Det handlar inte bara om
att sälja utan om att göra det med ett gott
syfte, säger Manuel Brändeborn,
marknadschef på Eskilstuna Logistik och

Vad är dina starkaste intryck från
mässan?
– Jag är imponerad av alla goda idéer som
finns, som att använda plast från haven för

Etablering.

att producera skor eller köpa in felsydda
jackor för att sy om dem och sälja.
Branschen går åt det hållbara hållet, det
känns bra.

Varför var Eskilstuna Logistik och
Etablering med på mässan?
– Vi behöver förstå ehandelsbranschens
utmaningar. Det är en väldigt snabbt
växande bransch och vi vill hjälpa dem att
etablera sig här i Eskilstuna. Många företag
är nyfikna på Eskilstuna och ett företag
bokade direkt in ett besök här.

RESTAURANGER PÅ GÅNG I ESKILSTUNA LOGISTIKPARK
Under våren 2020 kommer fyra nya restauranger att öppna i Eskilstuna Logistikpark.
Du kommer få läsa om alla här i Progress Report. Här kommer Ekmans mat.

Generösa öppettider och husmansdrive thru
– Vi är nog den restaurang som kommer
öppna först på dagen, tror Stefan Ekman

Restaurangen i Eskilstuna logistikpark
kommer att ha 150 sittplatser inne och 50

på Ekmans mat och event.

ute. De ska också ha två glasade rum där
kunder kan hålla frukost och lunchmöten.
Ekmans mat och event har en stor
cateringverksamhet som också kommer ha

Under våren öppnar Ekmans mat och
event sin restaurang i Eskilstuna
logistikpark. Där kommer de att erbjuda
olika frukostpaket och lunchserveringen
startar redan klockan 9 på morgonen.

sin plats i restaurangen i logistikparken.
– Läget längs E20 är bra för oss. Vi har två
grillvagnar som vi är ute mycket med, då är
den här platsen en bra utgångspunkt för

De kommer också att ha en drive thru med
sin husmanskost där du kan få allt från
schnitzel, köttbullar och mos eller pannbiff
med potatis och sås.

oss, säger Stefan Ekman och lägger till:
– Men det är främst de som jobbar i
logistikparken som kommer bli våra kunder.

– I driven kommer du kunna köpa både
varm mat och kalla lunchlådor som du kan
värma senare, säger Stefan Ekman som
klurat på den här idén ett tag.
– Jag vet själv hur stressig vardagen kan
vara med jobb och barn som ska skjutsas
på olika aktiviteter. Då kan det vara skönt
att köpa hem vällagad husmanskost
ibland.

Eskilstuna fick logistikpris
Retuna återbruksgalleria i Eskilstuna fick Postnords specialpris
i årets Logistics Award.
Eskilstuna kommun har bevisat att idén med hållbarhetstänk och cirkulär ekonomi håller i
praktiken, skriver Postnord. Priset är ett bevis på att Eskilstuna kommun är innovativa
inom logistikområdet.
– Returen, vår logistikcentral, är hjärtat av vår verksamhet så vi är mycket stolta över att
just den och delningsekonomin är det som uppmärksammas. Modigt av Postnord att lyfta
framtidens logistik! Säger Sofia Bystedt, centrumledare.

Återbruksgallerian består av butiker, konferensanläggning och café. Här hanterar,
reparerar, renoverar och säljer de begagnade varor.

HÄR KAN DU TRÄFFA OSS UNDER 2020
Vi följer utvecklingen av corona och avvaktar beslut om vilka evenemang
som kommer att hållas.

Följ oss på LinkedIn

Våra logistikområden ligger i direkt närhet till järnväg, motorväg och flyg i tillväxtområdet
StockholmMälardalen. Hos oss finns en av landets ledande kombiterminaler och en stor
logistikpark. Vi vill erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företag och enkel
tillgång till flera olika transportsätt. Så skapar vi fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB • Box 78 • 631 02 Eskilstuna
info@eskilstunalogistik.se
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