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Pressmeddelande

IKANO BOSTAD VÄLJER BITE SOM PARTNER
IKANO Bostad har valt att ta ytterligare ett steg i samarbetet med BITE
Mark & Anläggning AB. Bite har sedan tidigare utfört ett antal
styckesentreprenader åt Ikano. Nu tar vi nästa steg och utvecklar
samarbetet i form av ett nytt ramavtal för markarbeten, grundläggningar,
innergårdar, nyproduktioner m.m.
Det glädjer oss att Ikano är såpass nöjda med oss att vi nu utvecklats till
ramavtalspartner. Det känns mycket bra och vi känner att vi med detta nya
avtal bygger ett ännu bättre samarbete inför framtiden, förklarar Jimmy
Baker, verkställande direktör.
Vi har sedan tidigare utfört uppdrag åt Ikano där vi både har arbetat med
utförandeentreprenader i form av innegårdar men även varit med och
projekterat/stöttat i vissa delar av totalentreprenader för Ikanos
nyproduktioner, berättar Johan Åhgren, affärsområeschef.
Vi ser fram emot fler arbeten och projekt som vi kommer få förmånen att vara
en del av. Jag ser fram emot att vi får dela med oss av vårt engagemang,
kunskap och kompetens i de kommande projekten med Ikano, säger Kalle
Delin, produktionschef.
Med de goda resultat vi haft med uppdragen vi hittills utfört åt Ikano, ser vi
positivt på att vi nu formaliserar samarbetet och får möjlighet att kunna
utveckla vår relation ytterligare, avslutar Jimmy Baker, VD.
För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
Johan Åhgren, affärsområdeschef
070-351 94 95, johan.ahgren@biteab.se
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Bite Mark & Anläggning AB

Kalle Delin, produktionschef
070-694 81 72, kalle.delin@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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