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Pressmeddelande

BITE FÖRNYAR SAMARBETET MED TYRESÖ KOMMUN
BITE Mark & Anläggning AB har tilldelats en förlängning med Tyresö
kommun gällande ramavtal för markentreprenader. Sedan tidigare har vi
varit en av tre utvalda entreprenörer för uppdrag med markarbeten i
Tyresö. Detta förlängs nu och vi är härmed en av få som fått förtroendet
att lämna anbud för dessa markarbeten inom kommunen.
Detta är något vi såklart är väldigt glada att få vara en del av. Det är en
förmån att vi får möjlighet att stärka samarbetet med Tyresö kommun
ytterligare, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
Vi har i dagsläget lämnat ett par anbud och vi kommer fortsätta vara aktiva
inom ramavtalet. Det har gått en tid sedan vi senast utförde ett arbete i
kommunen och det känns väldigt roligt att komma igång igen säger, säger
Nicklas Nyström, affärsområdeschef.
Eftersom vi även har flertalet kunder i områden runt Tyresö, exempelvis
Nacka Kommun, så passar detta oss såklart bra även rent logistiskt. Vi har
lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner vilket vi ser som en
stor fördel i det här ramavtalet, menar Lars Söderlund, produktionschef.
Det är en tuff konkurrens på marknaden och det känns verkligen bra när vi för
förtroendet med en förnyelse av ett befintligt avtal, det är ett kvitto på att man
vill ta tillvara på vårt engagemang och kunnande, avslutar Jimmy Baker, VD.

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
Nicklas Nyström, affärsområdeschef
070-458 78 14, nicklas.nystrom@biteab.se
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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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