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Pressmeddelande

FORTSÄTTNING AV NYBACKAPROJEKTET
Nacka kommun har tilldelat BITE Mark & Anläggning fortsättning av VAprojektet i Nybacka/Orminge inför nästa etapp. Efter att den första
etappen slutförs kommer Bite att påbörja arbetet med nästa under
september månad.
Även denna etapp omfattar VA-omläggning samt att vi bereder plats för nya
exploateringar. Vi är såklart mycket glada över att ha fått fortsatt förtroende av
Nacka kommun i detta spännande projekt, säger Jimmy Baker,
verkställande direktör.
Eftersom vi redan arbetar här i Orminge så flyter vi smidigt in i nästa del av
projektet. Det känns bra att få fortsätta med den nya etappen, vi har lärt känna
området och känner glädje i att vara en del av utvecklingen av området. Jag
ser fram emot en spännande höst, berättar Johan Åhgren,
affärsområeschef.
Nu har vi kommit en bit på vägen och det känns roligt, spännande och tryggt
att gå in i nästa del av detta projekt med teamet vi redan har på plats, säger
Lars Söderlund, produktionschef.
Det är alltid kul att se våra medarbetare i en miljö som de känner sig bekväma
i och känner till väl, därför är vi extra glada för våra ramavtal som ger oss
möjlighet att utveckla oss och bli bäst på det vi gör. Detta är såklart något vi
strävar efter i alla projekt men just inom våra ramavtal har vi möjligheter till en
utveckling som stärker både företaget och varje enskild medarbetare, något vi
på Bite är mycket glada för, avslutar Jimmy Baker, VD.

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
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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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