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Pressmeddelande

SISAB OCH BITE UTVECKLAR SAMARBETET
BITE Mark & Anläggning har fått förtroendet av SISAB (Skolfastigheter i
Stockholm AB) att ta hand om 119 av c:a 600 förskole- och
skolfastigheter i Västerort. Uppdraget innefattar skötsel och underhåll
av utemiljöerna, att ta hand om vinterunderhållet samt underhåll av
lekutrustning, m.m.
Vi samarbetar sedan tidigare med Sisab på finplaneringssidan med ett
ramavtal och ser fram emot ett utökat partnerskap där vi från första oktober
även kommer sköta det dagliga underhållet av en stor del av deras
fastighetsbestånd, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
Detta är ett samarbete som vi på Bite ser fram emot att få starta igång, då vi
dels har en lång relation med SISAB men också att det är ett väldigt bra
komplement till våra befintliga skötselkontrakt i Solna och Bromma, berättar
Fredrik Gabrielsson, affärsområeschef.
Eftersom vi har tidigare erfarenhet av att både jobba med SISAB och i
Västerort så är vi övertygade om att detta kommer bli ett mycket fint
samarbete. Vi ser fram emot förmånen att få förbättra vardagen och
välmåendet för både elever, skolpersonalen och för de närboende, tillägger
Fredrik Gabrielsson, affärsområdeschef.
Vi är nu i full gång med förberedelserna inför uppstarten av projektet,
rekrytering av nya medarbetare, upprättande av kvalitets- och
arbetsmiljöplaner, skötselbeskrivningar, anförskaffning av utrustning och
fordon, m.m. Oktober närmar sig med stormsteg och vi vill vara väl förberedda
när tiden är inne för oss att kliva på kontraktet, avslutar Jimmy Baker, VD.
För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
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Fredrik Gabrielsson, affärsområdeschef
072-985 87 57, fredrik.gabrielsson@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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