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Pressmeddelande

BITE FÖRÄDLAR BJÖRNS TRÄDGÅRD I STOCKHOLM
BITE Mark & Anläggning AB har fått förtroendet av Stockholms stad att
uppgradera en av Stockholms mest besökta platser, Björns trädgård på
Södermalm i Stockholm.
Arbetet kommer att innebära att vi höjer upp ytan och gör plats för lek
och umgänge, för såväl ung som gammal. Vi samarbetar med staden för
att skapa en trygg plats att umgås på samt för att förnya och utveckla
gatubilden och det offentliga rummet i centrala Stockholm.
Det är alltid roligt med nya uppdrag och eftersom Stockholms stad är en av
våra stora uppdragsgivare är det trevligt att utveckla samarbetet med dem. Vi
är alltid taggade för att ta oss an nya utmaningar och uppdrag, och det här
projektet känns mycket roligt, inte minst för att det i det närmaste är att
betrakta som ett landmärke på Södermalm, berättar Jimmy Baker,
verkställande direktör.
Eftersom detta är en beställare vi arbetar mycket med, är relationen sedan
tidigare mycket bra. De har stort förtroende för oss som företag och våra
medarbetare sedan långtid tillbaka, vilket är skönt att ha i ryggen när man går
in i ett nytt projekt, säger Nicklas Nyström, affärsområdeschef.
Det är en spännande miljö att arbeta i men det kräver också en hel del av oss
som entreprenörer, både erfarenhet från tidigare uppdrag men även rent
säkerhetsmässigt och logistiskt, särskilt som området ligger väldigt centralt
och är välbesökt, fortsätter Kenneth Holborn, produktionschef.
Det blir extra tydligt att en god relation mellan entreprenör och beställare i
dessa projekt är av yttersta vikt för att få till en smidig produktion och ett gott
resultat. Hur duktiga vi än är så är det något som vi ständigt utvärderar,
utvecklar och förbättrar, avslutar Jimmy Baker, VD.
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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
Kenneth Holborn, produktionschef
070-562 73 12, kenneth.holborn@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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