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Byggmax expansionsresa fortsätter – öppnar i Södertälje och
Ronneby
Byggmax fortsätter sin omfattande expansion och meddelar nu två nya etableringsorter: Södertälje och Ronneby. Butikerna
öppnar i höst och kommer att anställa 4-6 personer vardera, rekryteringen har redan börjat.

– Läget i Södertälje, på Målvaktsvägen 7 vid Vasa Handelsplats, är perfekt för vår verksamhet. Vi ser fram emot att öppna upp dörrarna och
bistå Södertäljes hemmafixare med bra billiga byggvaror, säger Joel Alex, regionchef Byggmax. 

Butiken i Ronneby öppnar på Omloppsvägen 10 i handelsområdet Viggen, nära E22. 

– Det känns roligt att avslöja ytterligare ett läge i Blekinge. Vi väntar med spänning på att få anläggningen på plats och bli Ronnebybornas
förstahandsval när det kommer till byggvaror, säger Mikael Wiråker, regionchef Byggmax.

Att ge fler människor råd och möjlighet att förverkliga sina byggdrömmar har länge varit Byggmax mål. För att göra detta möjligt öppnar man
under 2018 rekordmånga butiker.

– Fokus 2018 är ökad tillväxt och vi har, som vi tidigare kommunicerat, som mål att öppna totalt 20 nya Byggmax-butiker under året. Vi är
glada att två av de nya butikerna hamnar i Södertälje och Ronneby och vi ser potential på många fler orter runt om i Sverige, säger Marcus
Essesjö, landschef Byggmax Sverige.

Än så länge har Byggmax i år öppnat butiker i Tranås, Riihimäki (Fi), Oskarshamn och Oslo (Karihaugen, No). Närmast öppnar man i Sala och
Karleby (Kokkola, Fi) den 25 maj. Samma fredag passar man på att flytta butiken i Falkenberg till nya fräscha lokaler.

För information om öppningen i Södertälje:

Joel Alex, regionchef Stockholm syd 
Mobil: 0761 19 09 70
E-post: joel.alex@byggmax.se

För information om öppningen i Ronneby:

Mikael Wiråker, regionchef syd
Mobil: 0761 19 01 20
E-post: mikael.w@byggmax.se

För övrig information:

Marcus Essesjö, landschef Byggmax Sverige
Mobil: 0761 19 00 39
E-post: Marcus.Essesjo@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 90 butiker i Sverige, 37 butiker i Norge och 10 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det
bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina
butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt
tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett
expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och
Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


