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Pressmeddelande

SOLNA UTÖKAR SAMARBETET MED BITE
BITE Mark & Anläggning har fått förtroendet av Solna stad att finplanera
parkstråket kv. Lagern i Solna. Projektet omfattar utbyggnad av allmän
plats och är en fortsättning på ett tidigare arbete med husbyggnation
och ledningsarbeten där nu Bite kommer att anlägga en ny parkyta i
anslutning till de nya husen.
Det är en s.k. finplanering som vi fått förtroendet att genomföra åt Solna stad,
i anslutning till det pågående byggprojektet att uppföra nya bostäder. Vi
kommer att arbeta med ”finishen” och på så vis vara med och forma det nya
bostadsområdet och det allmänna rummet i den här delen av Solna, säger
Jimmy Baker, verkställande direktör.
Vi ser fram emot att dra igång det här nya projektet och vi känner oss väl
förberedda då det påminner en del om projekt vi har tidigare positiva
erfarenheter av. Vi har en hög kunskapsnivå och kompetens i arbetslaget som
nu ska få sätta tänderna i detta, fortsätter Johan Åhgren,
affärsområeschef.
Det är alltid roligt att få visa vad man går för, men också möjlighet att bredda
sin kunskap eftersom alla projekt till del är unika. Det är kombinationen av
tidigare erfarenheter och förmågan att vara lösningsorienterad som avgör hur
framgångsrikt projektet blir, berättar Kalle Delin, produktionschef.
Vi har redan förmånen att få arbeta med Solna stad genom det skötselavtal vi
har för drift och underhåll av utemiljöer, därför är det extra roligt att vi nu även
på anläggningssidan får möjlighet att genomföra ett sådant här projekt, och
det är självklart en fördel att vi kan använda egna interna resurser även för
plantering och skötsel, avslutar Jimmy Baker, VD.
För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
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Bite Mark & Anläggning AB

Johan Åhgren, affärsområdeschef
070-351 94 95, johan.ahgren@biteab.se
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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