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Pressmeddelande

BITE FÖRNYAR SAMARBETET MED BOTKYRKABYGGEN
BITE Mark & Anläggning AB har i snart 20 år haft ett gott samarbete med
Botkyrkabyggen, som äger och förvaltar allmännyttan i Botkyrka
kommun. Vi sköter stora delar av Botkyrkabyggens grönområden och
utemiljöer. Utöver detta är vi även med och upprustar olika offentliga
rum för att de boende i kommunen ska få en trivsam, trygg och säker
miljö att umgås och vistas i.
Vid det här laget har vi mycket god kännedom kring många områden i
Botkyrka, vilket gör våra medarbetare ännu bättre på sitt arbete. De tar ett
stort samhällsansvar att förvalta det offentliga rummet i Botkyrka och gör det
med bravur, berättar Jimmy Baker, verkställande direktör.
Jag tror att en av sakerna som gör oss starka som entreprenörer, är att vi är
lösningsorienterade och alltid värnar om kundens bästa och att vi kan vara
med och lösa projektering och ev. förändrade förutsättningar som kan uppstå
under projektets gång, säger Fredrik Gabrielsson, affärsområdeschef.
Efter alla år har vi fått en mycket fin relation med beställaren vilket såklart
bidrar till ännu bättre samarbete och både smidig och trevlig kommunikation,
där vårt fokus inte bara handlar om den dagliga skötseln utan också att hjälpa
vår kund med olika utmaningar och att lösa problem, fortsätter Johan Svärd,
produktionschef.
Samarbete med Botkyrkabyggen är något vi är mycket stolta över här på Bite,
det är alltid kul med nöjda kunder men det känns lite extra bra när det är ett
långtgående samarbete som fungerar så bra, avslutar Jimmy Baker, VD.

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
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Länkar:
http://biteab.se/nyheter/

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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