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Pressmeddelande

NACKA KOMMUN UTÖKAR SAMARBETET MED BITE
BITE Mark & Anläggning AB och Nacka kommun fortsätter att utveckla
samarbetet i och med tilldelningen av nytt ramavtal för markarbeten. Vi
har redan idag, genom ett tidigare ramavtal, genomfört flertalet projekt
och med detta nya ramavtal kommer vi även framöver och kontinuerligt
vara en av få som får förmånen att lämna styckevisa anbud för
markarbeten åt kommunen - inom ramen för det tecknade ramavtalet.
Vi har under de senaste åren utfört flertalet projekt åt Nacka kommun. Detta
är något som sysselsätter många av våra medarbetare med arbeten i egen
regi likväl som med hjälp av särskilt utvalda underentreprenörer. Ett av flera
goda exempel är det senast avslutade uppdraget där vi uppgraderat
Älgövägen i Älta, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
Alldeles nyligen har vi inom det nya ramavtalet fått en förfrågan om nytt
projekt i Nybacka/Orminge, där samma arbetslag kommer att fortsätta förädla
Nacka. Det är alltid kul att starta upp nya projekt och se antingen helt nya
delar av kommunen växa fram eller där vi uppdaterar och förnyar redan
befintliga miljöer, menar Johan Åhgren, affärsområdeschef.
Våra medarbetare trivs bra med att arbeta i Nacka. Det starka samarbete som
finns med beställarna, de egna medarbetarna på fältet och våra utvalda
underentreprenörer som vi samarbetar med i flertalet projekt, skapar trygghet,
stabilitet och trivsel, fortsätter Lars Söderlund, produktionschef.
Vi gläds åt varje nytt projekt, som förutom att vi förädlar områdena skapar
ytterligare tillfällen för jobbmöjligheter, praktikplatser och en hållbar utveckling
tillsammans med Nacka Kommun, avslutar Jimmy Baker, VD.

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
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Johan Åhgren, affärsområdeschef
070-351 94 95, johan.ahgren@biteab.se
Lars Söderlund, produktionschef
073-064 44 38, lars.soderlund@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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