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"Stor potential i minllager"
Sverige kan rymma 1 200 lager, enligt amerikanska

I

I USAhar det funnits
mlnllager self storI
age sedan 1950-talet. S
TillEuropa och Sverige
kom Idån Islutet av
1980-talet, men sedan
dess har utvecklingen
gått snabbt. De senaste fyra åren har över
30 minIlager öppnat I
de svenska storstadsnoterade
regionerna.

- -

Id~n är enkel. I en stor lagerlokal
bygger man ett antal smi fOnåd i
olika storlekar
- från nägon
kvadratmeter upp till som mest 50
kvadratmeter. Hyresgästen bestäm.
mer själv vilken storlek han eDer
hon behöver och hur ling hyrtiden
ska vara. Det ska vara lätt att flytta
sakerna liån avlastningsplatsen till
fonådet. Kärror finns att lina. vissa
fonåd kan till och med ha egen lastka~
Säkerhet är givetvis viktigt for att
kunder ska våga ha sina saker i ett
rninilager. Lokalen är med hjälp av
kodlås tillgänglig fOr hyresgästerna
nästan dygnet om, varje dag i veckan. Hyresgästen köper ett eget lås
till forr1det och lokalen övervakas
av videolcameror. .
Det största minilagerforetaget i
Sverige är Shurgard, ett dotterbolag
till en av de amerikanska. börs.

..

Marknaden
medger fler
minUager I Sverige anser Shurgards vd MId1ael
Fogelberg.

jättekedjorna. Shurgard leksaksafBrer som köper in extra
öppnade sitt forsta rninilager i mycket varor infor julruschen.
Kungens kurva i Stockholm 1998 Privatpersonerna hyr oftast fonåd
och kommer fOremskiflet att ha 17 när deras livssituation forändras.
- Med risk att lita cyrrisk.s1 är
anläggningar runt om i Sverige.
minilagerpraktiska b1de i med. och
PrIvatpersoner vanligast
motg1ng. Både när foretag expan.
Vd for Shurgard är Michael Fogel. derar och när de skär ned. b1de vid
äktenskap och skilsmässor. säger
berg. ban berättar:
- Ett nyckelord i vår bransch är MichaelFogeIberg.
Han var med och startade ett av
"forändrlng". N1gonting inträffar i
ett foretagsverksamhet eDerhos en de fOrsta minilagren p1 kontinenfamilj. vilket gör att de behöver ten, I Bryssel. 1995. Han hade Btt
nägonstans att fOrvarasaker under upp ögonen får affiirsid~nnär han
en tid. Till exempel när en restau. studerade ekonomi i Seattle nägra
rang monterar ner sin uteservering är tidigare.
- När jag skulle flytta tillbaka till
inIOr Vintern. EDer när ett par
bestämmer sig fOr att flytta ihop Europa, min familj bodde i Bryssel.
och Br möbler över &ån sina tidig. hade jag för avsikt att 1tervända till
are ligenbeter.
Seattle och plugga vidare. 'ag
Drygt en tredjedel av Shurgards behövde nägonstans att stälIa mina
kunder är foretag. resten är privat- möbler under tiden och upptäckte
personer. Företagen kan vara aUt minilagren. 'ag tyckte amrsid~n
frän revisionsfirmor som behöver var så bra. att jag i stmet satsade på
forvaringsplats for sina arkiv, till att importera id~ till Europa.
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Shurgard
Finns i: Stockholm,
MalmO, Uppsala,
(öppnas

GlIteborg,
Södertälje,

Lund

under hösten 2001)

Safe Mlnllager
Finns i: Stockholm

minilagerföretagen
Humlans MInUager (Svenska
MinilagerAB)
Finns i: Göteborg, Kungsbacka,
Helsingborg, Uddevana
MlnUager AB
Finns i: Stockholm, MalmO

Då fanns minilager bara i Stor.
britannien (som ännu är den störs.
ta europeiska marknaden). Michael
Fogelberg kontaktade det amerikanska fOretagetShurgard och de
var intresserade av ett joint.
venture-bolag.
- Det kan tyckas märkligt att
amerikanerna inte tidigare uppmärksammade den europeiska
marknaden. trots att det funnits
minilager i USAi över 40 år. Men
man måste komma ihåg att det är
en bransch som fortfarande expanderar mycket snabbt även i USA.
Efter Brysselstartade europeiska
Shurgard 1997 minilager i London
Fogelberg, vd filr Shurgant,
och Paris och därefter har flera Michael
.r Inte orolig fllr konkunens.
europeiska storstäder följt.
Startade 1997
I Sverigehann Shurgard dock inte
fOrst.1997hade det i dag näst störs.
ta svenska minilagerföretaget (sett
till den sammanlagda kvadrat.
meterytan). Safe Minilager. öppnat
sin fOrstaanläggning. I en gammal
vagnhaU på Södermalm i Stock.
holm hade man byggt 700 forråd.
Sedan dess bar två stora minilager
tillkommit i Stockholm.
Aven Safe Minilagers vd och
största ägare. leksandsbon Stig
Modig.upptäckte affiirsid~nI USA.
På 1980.talet var han: vice vd på
NCC:s amerikanska kontor och
hörde talas om miniIagren. Stig
Modigberättar:
- 'ag reste runt till olika mini.
lager i USA. filmade dem med
videokamera och forsökte lära mig
marknaden.
Välhemma i Sverigestartade han
aUtsåsitt fOrstaminilager 1997 och
har sedan dess öppnat ytterligare
två i Sverige. samt i Norge och
Polen.
Stig Modig anser att det ännu
krävs en pedagogisk insats liån

minilagerfOretagens
sida. Först
måste man förklara for kunderna
vad minilager innebär. innan man
kan övertala dem att bli hyresgäster.
And1 bar eftemågan varit stor.
- Det tog oss bara två är att hyra
ut i stort sett aUa de 700 förråden i
vårt första minilager.
Aven om id~n tycks enkel att
kopiera. är varken Stig Modig eDer
Michael Fogelberg särskilt oroliga
för svenska konkurrenter.
- Verksamheten kräver mer kun.
skap och kapital än man kan tro. 'ag
vet åtminstone fem svenska mini.
lager som öppnat och snart gått i
konkurs. säger Stig Modig.
I stäDet är det från USA och Eng.
land konkurrensen kommer. i form
av fler stora minilagerkedjor som
viD etablera sig på kontinenten och
i Norden. Men ännu finns det plats
fOr många minilager. innan mark.
naden blir mättad.
- Om man översätter de ameri.
kanska siffrorna - cirka 35 000
anläggningar - till svenska fOrhål.
landen. innebär det 1 200 mini.
lager i Sverige. säger Michael Fogel.
berg.
GABRIELARTHUR

Tjuvar får se upp
för elstängsel
Elstängsel användes tidigare bara till att hålla betesdjur Inne I hagarna. Nu har
det blivit ett allt vanligare
hjälpmedel för att stänga
tjuvarna ute. Men det finns
fortfarande frågetecken
kring säkerheten med
stängslen.
Atervinningsforetaget
Stena Gott.
hard i Åstorp hade tidigare inbrott
flera gånger i veckan. då tjuvama
bland annat tog dyrbar kopparkabeI.
Men sedan foretaget skaffade sig ett
elstängsel for nästan 100 000 kr0nor bar inbrotten upphört helt, skri.
ver Nordvästra Skånes Tidningar.
Företaget är bara ett av minga
som väljer elstängsel
framför

nattvakter och larm som vapen mot
tjuvama. Leverantören Staketiarm
säger till NST att man monterar ett
nytt stängsel i veckan.
Elstängsel runt foretag och lager
är ett fenomen som följt med Sveri.
ges medlemskap i EU. Användning.
en regleras lagligt enligt det så kalla.
de lågspänningsdirektivet. som tidi.
gare bara avsett inhägnad av kreatur
men som utvidgats även till säkerhetsslängsel.
Enligt Lars.Erik Roas, handläggare
på Elsäkerhetsverket. finns det dock
frågelecken kring säkerheten. Han
säger till NST att varken han eller
någon annan vet säkert om elstäng.
sel kan vara skadliga eDer rent av död.
liga for människor. Och foretaget Sta.
ketlarm skriver i sin broschyr att det
"troligtvis. bara känns obehagligt ror

ett barn att vidrörastängslet.
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