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Svevia sköter
vinterunderhållet i
Solna Business Park
Svevia bryter ny mark och vinner uppdrag åt fastighetsbolaget Fabege att sköta
vinterunderhållet i Solna Business Park i nordvästra Stockholm.
- Att få detta förtroende känns väldigt roligt. Uppdraget ligger väl i linje med Svevias strategi att
omfamna kunden och att växa inom segmentet för privata kunder. Vi har sedan tidigare ett gott
och nära samarbete med Fabege inom anläggningsverksamheten och därför känns det extra
roligt att även vi inom drift får vara med och bidra med vår kompetens, säger Stefhan Markström,
arbetschef på division Drift, Svevia.
Uppdraget i Solna Business Park startar i november och löper på tre år.
- Vi är sedan tidigare etablerade i Solna och jag ser fram emot att vi med vår goda lokalkännedom
och expertis också får möjlighet att erbjuda en utökad service med bra framkomlighet åt företagen
i Solna Business Park samt att fördjupa vårt samarbete med Fabege, säger Karl Jacobsson,
platschef, division Drift, Svevia.

För ytterligare information kontakta:
Stefhan Markström, arbetschef Svevia, 072-514 41 41
Karl Jacobsson, platschef Svevia, 070-302 81 86

Svevia
Kommunikationsavdelningen
Box 4018
171 04 SOLNA
Telefon 08-404 10 00
Besöksadress: Hemvärnsgatan 15

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges v ägar
och Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra 2 100 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 7,2
miljarder kronor. Sedan 2010 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att
bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men
vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga
och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via
svevia.se

