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Pressmeddelande

BITE STÄRKER SAMARBETET MED BOTKYRKA KOMMUN
MED NYTT RAMAVTAL FÖR PARK/ANLÄGGNING
BITE Mark & Anläggning AB har allt sedan bolagets start haft ett mycket
gott samarbete med Botkyrka Kommun och vi har en av våra största
fasta etableringar med både kontor och maskinhall, serviceverkstad och
upplag i Bovallens industriområde i Tumba. Vi är särskilt stolta över det
välfungerade och långtgående samarbetet som också skapar
sysselsättning för många människor, som ofta också har olika
bakgrunder och nationaliteter.
Som en av våra äldsta samarbetspartners jobbar vi alltid för att bibehålla och
stärka samarbetet i den omfattning som medborgare och besökare i
kommunen behöver. Vi är mycket stolta att kunna vara en del av utvecklingen
i Botkyrka Kommun, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
Eftersom vi även har ett väl utvecklat samarbete med Botkyrkabyggen så
känner våra medarbetare Botkyrka som baksidan av sin hand. Detta gör att vi
är både effektiva, kunniga och mån om det offentliga rummet vi har varit med
och skapat i Botkyrka, menar Fredrik Gabrielsson, affärsområdeschef.
Eftersom Botkyrka kommun varit kund sedan företagets begynnelse är jag lite
extra stolt över att driva de projekt vi utför i kommunen. Att få möjligheten att
förvalta ett så viktigt uppdrag är en stor uppgift. Det känns också roligt att ha
möjligheten att stärka och utveckla samarbetet till flera och större projekt,
vilket känns som en spännande utmaning, tillägger Johan Svärd,
produktionschef.
I en öppen konkurrens med flera konkurrenter känns det oerhört bra att vi står
oss rent konkurrensmässigt och affärsmässigt, samtidigt som vi har
ambitionen att vara den bästa och mest ansvarstagande arbetsgivaren inom
sektorn, avslutar Jimmy Baker, VD.
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Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
Fredrik Gabrielsson, affärsområdeschef
072-985 87 57, fredrik.gabrielsson@biteab.se
Johan Svärd, produktionschef
070-575 66 66, johan.svard@biteab.se
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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