2018-05-15

Pressmeddelande

BITE ETABLERAR VERKSAMHET I NACKA KOMMUN
BITE Mark & Anläggning AB har i konkurrens med andra, tilldelats ett
omfattande skötseluppdrag för mark, park och grönytor och startar
därmed upp parkdriften av Nacka Boo och Velamsunds Naturreservat.
Det sedan tidigare goda samarbetet med Nacka Kommun utvecklas
ytterligare med två fasta etableringar med kontor, förråd,
omklädningsrum, m.m.
Vi gläds åt ett kunna meddela att vi utökar samarbetet med Nacka kommun
och ser fram emot ett gott och långvarigt partnerskap med kommunen och
dess beställare, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
I Velamsund kommer vi framföra kommunens minibuss som erbjuder
besökarna skjuts uppifrån Värmdövägen ner till reservatet för att besöka
ridskolan, kanotklubben, Långa radens restaurang, badplatsen, utegymmet,
vandringslederna eller varför inte bara för att strosa runt i herrgårdsparken
och se vinberget, berättar Fredrik Gabrielsson, affärsområdeschef.
I Nacka Boo kommer vi ansvara för blomsterprogrammet och vi kommer att
arbeta för att alla medborgare i Nacka kommun ska känna att de vistas i en
ren, trygg och säker utemiljö, tillägger Emelie Walther, produktionschef.
Detta genererar nya jobbmöjligheter i Nacka och framtida möjligheter till
praktikplatser i samverkan med kommunen, avslutar Jimmy Baker, VD.

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
Fredrik Gabrielsson, affärsområdeschef
072-985 87 57, fredrik.gabrielsson@biteab.se

Post- och besöksadress: Götlundagatan 2, 124 71 Bandhagen · Fakturaadress: FE 6846, 838 73 Frösön
Telefon: 08-530 398 21 · Fax: 08-530 397 15 · E-post: info@biteab.se · Webb www.biteab.se
Org.nr 556626-8537 · Bankgiro 5869-8911 · Styrelsens säte: Stockholm · Innehar F-skattsedel

1 (2)
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Emelie Walther, produktionschef
072-963 67 27, emelie.walther@biteab.se
Länkar:
http://biteab.se/nyheter/
https://www.nacka.se/medarbetare/inkop-och-upphandling/

Om oss:
BITE Mark & Anläggning AB är ett av Storstockholms ledande företag inom markentreprenader,
drift- och underhåll/markskötsel, finplanering och anläggningsarbeten. Vi har c:a 140 anställda,
omsätter närmare 400 miljoner kronor och är certifierade enligt BF9K. Som samhällsbyggare tar
vi ett stort socialt ansvar och erbjuder anpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.
Vi arbetar framförallt med offentlig sektor och allmännyttor, byggherrar och större privata
fastighetsägare. Bland kunderna finns exempelvis HSB, IKANO, Botkyrkabyggen,
Stockholmshem och kommuner såsom Nacka, Botkyrka och Stockholms Stad.
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