
  
 

 Pressmeddelande 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva 
logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens 

som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger 
aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,2 Mkr per 31 mars 2019.  

Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. 
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Catena hyr ut i Växjö till Alvestaglass  

 

Expansiva Alvestaglass AB är ny hyresgäst till Catena i en av bolagets fastigheter i Växjö. 
 
Det är i västra delen av Växjö, i närheten av flygplatsen och vid väg 25 som Catena hyr ut till det 
expansiva bolaget Alvestaglass. Det är 6 700 kvm i fastigheten Postiljonen 1 som framöver kommer 
att fungera som lager för bolagets glassortiment, dryckesutbud och snacks. Målsättningen för 
Alvestaglass är att bli ett av de största glassbolagen i Norden.  
 
- Vi välkomnar Alvestaglass till lokalerna som passar verksamheten och bolagets ambitioner mycket 
väl. Fastigheten har dessutom ytterligare byggrätter vilket innebär goda utsikter för vidare 
expansion, säger Jörgen Eriksson, Regionchef Catena.  

 - Vi ser stor potential på området och i samarbetet med Catena och ser möjligheter att på sikt 
komplettera befintliga lokaler med ytterligare funktioner, inte minst kopplat till vårt nya, växande 
sortiment LOHILO functional drinks and snacks, säger Dan Isaksson, Glassmästare Alvestaglass.  

Inflyttning i lokalerna har redan skett. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö  
Tel. 042-449 22 42   
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se   
 
Benny Thögersen, VD  
Tel. 0730-660 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se     
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