13 december 2021

Klostra.se - tar nästa steg och blir Din närmaste handelsträdgård
Avanäs öretagspark, utan ör Hällnäs i Vindelns kommun år ny hyresgäst och denna
gång är det handelsträdgården Klostra.se som yttar in i gamla sågbyggnaden på
området. Tack vare den ökade efterfrågan på Klostra.se produkter så har det
möjliggjort den satsning man gör i Avanäs. Fokus är att öka kapaciteten och
e ektivisera hanteringen ör lager och logistik.
”Den ökade efterfrågan på Klostra.se produkter har möjliggjort den satsning man gör i
Avanäs och vi som fastighetsägare välkomnar dem med öppna armar.” Säger Lars
Martinson, Avanäs öretagspark AB.
”klostra.se passar väldigt bra in i vår öretagspark med goda ambitioner och stark
utveckling. Vi är gärna med och satsar på bolag som vill och kan växa.”
Klostra.se är en modern, digital, handelsträdgård ör hela Sverige som levererar allt
med paket från odlare och trädgårdsgrossister från Sverige och Europa. Med säte i
Stockholms skärgård har Klostra.se sin IT i Skåne, kundtjänst i Norrbotten och nu en
ny logistik- och lagerenhet i Vindeln, Västerbotten. Utan fysiska butiker nns
Klostra.se uppe bland molnen - som de babyloniska trädgårdarna. De har hela landet
som marknad, från norr till söder, och blir din närmaste handelsträdgård.
”Roligt att kunna utöka i Västerbotten. Vi är stolta över att använda hela Sveriges
potential. Från norr till söder.” säger Mikael Sjöbeck, VD på Klostra.
År 2012 öppnade Klostra.se sin e-butik. A ärsidén är att hjälpa kunder att, oavsett
tid, kunskap och utrymme lyckas med sin köksträdgård. Genom att örenkla,
inspirera och tillhandahålla goda, nyttiga, vackra och funktionella produkter ör
önstret, balkongen, terrassen och frilandet ska alla kunna njuta frukterna av en
köksträdgård.

Vänliga hälsningar
Mikael Sjöbeck, VD Klostra.se, mikael@klostra.se, 070 818 85 83
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Lars Martinson, Avanäs öretagspark, lars.martinson@bygdsiljum.se, 070 666 07 12
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