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Byggmax expanderar – sex nya
butikslägen klara i Sverige
Efter ett rekordår i fjol bekräftar nu Byggmax två nya butikslägen i
Alingsås och Lindesberg, vilket ger byggkedjan sex nya butiker i
Sverige inom det närmaste halvåret. Byggmax har tidigare meddelat
att man öppnar i Leksand, Tanums shoppingcenter, Borgholm och i
Finspång. Sammanlagt skapar de nya butikerna närmare 35 nya
arbetstillfällen.

–  Vi är oerhört glada över att öppna sex nya butiker i vår och sommar, och hoppas på
ännu fler för hela Byggmax under 2021. Nu kan vi ge fler hemmafixare tillgång till bra
byggvaror till låga priser och samtidigt bidra till nya arbetstillfällen, säger Elliot
Lindberg, Sverigechef på Byggmax.

Byggmax följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har under pandemin
infört en rad åtgärder för att skapa en så trygg butiksmiljö som möjligt för både kunder
och medarbetare.

– Vi försöker ständigt att hitta nya sätt att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för
både kunder och medarbetare att vistas i våra butiker. Vi har bland annat infört
möjligheten att betala direkt från bilen och vi testar också ISCAN i några av våra
butiker, så att kunden enkelt kan scanna och betala varorna direkt i mobilen och
enklare hålla avstånd, säger Elliot Lindberg.

De nya butikerna i Alingsås och Lindesberg kommer tillsammans att sysselsätta
närmare 11 personer. I likhet med Byggmax övriga anläggningar kommer kunderna ha
gott om utrymme att röra sig på – både i Alingsås och Lindesberg beräknas den totala
tomtytan mäta ca 7 000 kvm. Liksom i alla Byggmax butiker finns en rymlig drive-in där
kunden enkelt kan lasta sina varor själv.

– Tack vare att vi har stora anläggningar och ett koncept där våra kunder plockar de
flesta varorna utomhus, är det möjligt att besöka våra butiker på ett tryggt och enkelt
sätt. Vill man hellre handla hemifrån finns hela butikssortimentet online, med
hemleverans eller kostnadsfri upphämtning i butik, där vi plockar ihop varorna åt dig,
säger Elliot Lindberg.

För mer information, vänligen kontakta:
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Byggmax erbjuder byggmaterial och gör-det-själv-produkter av hög kvalitet till bästa
pris, på ett enkelt och schysst sätt. Oavsett budget eller tidigare erfarenheter, ger vi
våra kunder kunskap och självförtroendet att fullfölja sina byggdrömmar. Alla har rätt till
ett fantastiskt hem! Med över 170 butiker i Sverige, Norge och Finland och en populär
e-handel är Byggmax en av Nordens ledande detaljhandelskedjor inom bygg- och gör-
det-själv-produkter. Koncernen omsatte 6,5 miljarder kronor år 2020 och är noterad på
Nasdaq sedan 2010.


