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Pressmeddelande

BITE FÖRÄDLAR INNERGÅRDARNA FÖR HSB BRUNNA
BITE Mark & Anläggning AB har fått förtroendet av HSB att uppgradera
innergårdarna för bostadsrättsföreningen HSB Brunna. Sammanlagt rör
det sig om 14 olika gårdar som ska präglas av olika teman, exempelvis
skandinavisk, asiatisk eller medelhavsinspirerad utemiljö. Platserna ska
inbjuda till samkväm för äldre, avkoppling för personer mitt i livet likväl
som vara inbjudande för lekande barn, vilket sammantaget ställer höga
krav både avseende tillgänglighet och säkerhet.
Vi har relativt nyligen tecknat ett ramavtal för markentreprenader med HSB
och har till dags dato utfört ett antal mindre, styckevisa, projekt. Detta uppdrag
är det hittills största och mest omfattande och vi är mycket glada över det
förtroende HSB visar oss genom att fortlöpande låta oss hjälpa dem förädla
och förbättra boendemiljöerna i HSB’s områden, berättar Jimmy Baker,
verkställande direktör.
I takt med att har utfört ett antal projekt åt HSB med gott resultat och den
positiva respons vi får från boende och beställare, får vi allt fler förfrågningar
och beställningar på fler och fler uppdrag, vilket känns glädjande, säger
Dejan Zivkovic, ägare och affärsområdeschef.
Det är ett spännande projekt som kräver att vi verkligen tänker till utifrån såväl
logistik som säkerhet, särskilt som det finns många barnfamiljer som bor i
kvarteren, fortsätter Stefan Rakic, arbetsledare.
Den här sortens projekt är lite extra roliga eftersom vi utmanas inte bara vad
gäller kvaliteten i utförandet utan vi får också gnugga tankeknölarna en del för
att få till det där lilla extra i gestaltningen. Lite ”häftigt” också att vi får vara
med i en del av omdaningen av Norra Botkyrka, avslutar Jimmy Baker, VD.

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
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Bite Mark & Anläggning AB

070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
Dejan Zivkovic, ägare och affärsområdeschef
070- 736 14 05, dejan@biteab.se
Stefan Rakic, arbetsledare
070-795 84 66, stefan.rakic@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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