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Pressmeddelande

BITE BIDRAR TILL UTVECKLINGEN AV STOCKHOLM
BITE Mark & Anläggning AB har i konkurrens med andra fått förtroendet
av Huddinge kommun att uppgradera delar av Alfred Nobels Allé, som
sammanbinder Botkyrka/Tullinge och Huddinge/Flemingsberg, precis
invid Karolinska Universitetssjukhuset.
Projektet ”Embryot” innefattar nybyggnation av huvudgata, lokalgata
och cirkulationsplats. Här inkluderas även markarbeten för el, opto,
belysning, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten, avlopp och
dagvattenhantering.
Ännu en gång har vi förmånen att få vara med och förändra och förnya en
viktig del av Storstockholm. Denna gång i Flemingsberg som är utpekad som
en regional kärna och som lyfts fram som en knutpunkt för morgondagens
infrastruktur. Vi är glada för att ha fått möjligheten att stärka samarbetet med
Huddinge kommun, berättar Jimmy Baker, verkställande direktör.
Detta blir en härlig utmaning för vårt arbetslag vi nu sätter samman att få sätta
tänderna i. Vi är taggade inför uppdraget att förädla gatubilden och skapa en
ny och fräsch look, säger Johan Åhgren, affärsområdeschef.
Projektet innebär att vi får möjlighet att arbeta tillsammans med andra aktörer
likväl som vi stärker banden ytterligare till de vi sedan tidigare haft långvariga
samarbeten med, fortsätter Fredrik Sonntag, produktionschef.
Lite extra glädjande är att Embryot, som enskilt projekt, är det tredje största
som Bite har erhållit, med ett ordervärde strax under 30 miljoner kronor vilket
ger en skjuts åt vår anläggningsavdelning, menar Johan Löwgren, vice VD.
Även i detta projekt, precis som i flera av de senaste upphandlingarna vi
erhållit, ser vi goda synergieffekter av att vi inom bolaget har flera
affärsområden, exempelvis kompetens och kunnande gällande finplanering
och plantering, avslutar Jimmy Baker, VD.
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För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
Johan Löwgren, vice verkställande direktör
070-566 52 35, johan.lowgren@biteab.se
Johan Åhgren, affärsområdeschef
070-351 94 95, johan.ahgren@biteab.se
Fredrik Sonntag, produktionschef
073-241 60 84, fredrik.sonntag@biteab.se
Länkar:
http://biteab.se/nyheter/
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webbtv/nyheter/nyheter-inom-stadsplanering-och-trafik/2018/-SSBD/

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 drygt 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 Solna, Nacka, Huddinge, Botkyrka, Salem och
Stockholms Stad.
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