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Pressmeddelande

BITE STARTAR NYTT PROJEKT I NACKA KOMMUN
BITE Mark & Anläggning AB har startat upp projektet ”Nybacka” i Nacka
Kommun, efter att ha vunnit upphandlingen i konkurrens med andra
inom det nyvunna ramavtalet för markarbeten i kommunen. Detta är ett
projekt som omfattar omläggning av VA-ledningar i Orminge,
grundläggande infrastruktur för planerade nyexploateringar.
I arbetslaget som arbetar med ramavtalet för markarbeten i Nacka kommun
har vi ett sammansvetsat gäng som jobbar hårt för att ge kommunen det
bästa tänkbara resultatet. Eftersom vi sedan tidigare utfört liknande
entreprenader i bl.a. Nacka, så besitter vi de kunskaper som krävs och den
erfarenhet som behövs för att säkerställa den kvalitet vi eftersträvar i
uppdragen, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
Vår långa relation med Nacka kommun har gjort att vi har goda kunskaper om
både området och beställaren, deras önskemål och behov. Vi använder oss
för vissa delar av högkvalitativa underentreprenörer och handplockar de bästa
leverantörerna för att alltid lämna den högsta kvaliteten på våra projekt,
berättar Uliana Shchetinina, projektingenjör.
Som relativt ny i företaget är det kul att komma in och se ett så tajt gäng som
arbetar på ett bra, säkert och målmedvetet sätt för att kunna leverera och ofta
överträffa förväntningarna. Det kommer att bli både roligt och spännande att
fortsätta utveckla affärsområdet och våra kundrelationer, fortsätter Johan
Åhgren, affärsområdeschef.
Det är också spännande att det redan nu finns ytterligare projekt att kalkylera
på, med möjligheter för oss att erbjuda våra tjänster när det är dags för nästa
etapp, avslutar Jimmy Baker, VD.

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
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Johan Åhgren, affärsområdeschef
070-351 94 95, johan.ahgren@biteab.se
Uliana Shchetinina, projektingenjör
070-145 97 39, uliana.shchetinina@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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