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RENTA EXPANDERAR OCH  
ÖPPNAR NY DEPÅ I UDDEVALLA!
Renta öppnar en helt ny depå i Uddevalla och blir den andra depån i Bohuslän och 34:e 
 depån totalat. Precis som övriga depåer kommer depån i Uddevalla att erbjuda ett  komplett 
 sortiment, vilket innebära förbättrad tillgänglighet för kunderna i Uddevalla.   
” – Depån  kommer ligga helt rätt i industriområdet Fröland, samt geografiskt rätt placerat på 
 västkusten...” säger Joacim Johansson Vd för Renta.
Renta fortsätter att expandera och har tecknat avtal om att öppna en helt ny depå i industriområdet  Fröland 
i Uddevalla. Renta har sedan tidigare en depå i Bohuslän, närmare bestämt Kungälv. Öppnandet av en 
depå i Uddevalla ligger helt rätt i linje med Rentas strategi; stora depåer med komplett sortiment och hög 
 tillgänglighet. Precis som övriga Renta-depåer ligger fokus på att fortsätta göra kunderna nöjda när det 
 gäller tillgänglighet, service och kvalitét. Inklusive Globen, Borås, Jönköping, Hässleholm, Årjäng, Sunne, 
Arvika och Karlstad utökar Renta med sin 9:e depå under 2019 och sammanlagt nr 34 i ordningen. 

– Det kommer bli fantastiskt roligt att öppna en depå i Uddevalla.  
Depån kommer ligga helt rätt i industriområdet Fröland, samt 
geografiskt rätt placerat på västkusten, detta för att vi även ska 
kunna erbjuda vårt sortiment i närliggande städer, samtidigt 
som närheten till Kungälv och Göteborg gör att man snabbt 
kan lösa utmaningar tillsammans. ” 

Joacim Johansson, Vd för Renta

Depåöppningen förväntas ske i februari 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta
Joacim Johansson, Vd Renta 
joacim.johansson@renta.se 
070 104 07 00

@Rentasverige
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Om Renta
Renta hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och 
tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd 
samt bodar för byggarbetsplatser. Renta har idag 33 depåer runt om i Sverige och ingår i finska Renta Group som fokuserar på stark tillväxt 
genom att kraftigt investera i nya depåer och utrustning. Koncernen har totalt över 530 anställda i Sverige, Norge och Finland med en omsättning 
2018 på mer än 1600 MSEK årsbasis.


