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Byggmax har öppnat ny butik i Boden
Byggmax öppnade idag en ny butik på Gjutvägen 17 i Boden. En platschef och fem medarbetare
har fått anställning i butiken. Tidigare under våren öppnade Byggmax även nya butiker i
Uppsala, Rydebäck och Nässjö vilket ger Byggmax totalt 113 butiker i Sverige.
–  Nu när många tillbringar större delen av sin tid hemma kan det vara skönt att se över hemmet lite extra och hålla sig sysselsatt
med ett byggprojekt. Vi vill att det ska vara möjligt för alla att genomföra sina byggdrömmar och tror att vårt koncept med låga
priser på bra byggvaror gör det möjligt för fler, säger Marcus Essesjö, landschef för Byggmax Sverige.

Byggmax följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt för att skapa en så trygg butiksmiljö som möjligt. Några
exempel på åtgärder är:

Gratis hemleverans till alla kunder över 70 år
Möjlighet att betala direkt vid bilen med hjälp av trådlösa handdatorer
Möjlighet till hemkörning eller upphämtning av färdigplockade byggvaror i butik
Handspritstationer och möjlighet till handtvätt i alla varuhus
Skyltar och avståndsmarkeringar i butiker för att hålla avståndet
Strikta regler till personal att hålla sig hemma vid minsta förkylningssymptom
Förstärkta riktlinjer gällande handhygien och utökade städrutiner

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Kristofersson, Regionchef Byggmax
Mobil: 076-11 90 107
E-post: jens.kristofersson@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2019 och
Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 113 butiker i Sverige, 42 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 och Norge och har även ett antal utställningsbutiker. Buildor är en
snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


