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Byggmax expanderar ytterligare – öppnar i Höganäs
Nu står det klart att Byggmax öppnar i Höganäs i höst, vilket blir byggkedjans sjunde nya
butiksläge i Sverige i år.
 – Vi ser fram emot att öppna i Höganäs och erbjuda bra och billiga byggvaror till hemmafixarna i området. Nu blir det möjligt för
fler att genomföra sina byggprojekt och förverkliga byggdrömmarna, säger Anna Sanseverino, regionchef på Byggmax.

Den nya butiken öppnar på Gärdesgatan 4 i Höganäs och kommer att skapa fyra till sex nya arbetstillfällen på orten. Lokalerna
beräknas mäta ca 1 900 kvm med en total tomtyta på ca 5 000 kvm, vilket ger kunderna gott om utrymme att röra sig på. Liksom i
alla Byggmax butiker finns även en rymlig drive-in där kunden enkelt kan lasta sina varor själv.

–  Att en så stor kedja som Byggmax väljer att etablera sig här i Höganäs är stort. Vi är mycket glada för detta och välkomnar
Byggmax till oss! Att Byggmax öppnar här är ett kvitto på att Höganäs blir mer och mer attraktivt även för större företag, vilket är
glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M).  

–  Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att bygga denna butik åt Byggmax i Höganäs. Det är vårt första projekt tillsammans med
Byggmax och vi hoppas vi kan göra mer gemensamt framöver. Butiken har ett bra geografiskt läge, med nära anslutning till
länsväg 111 och 112, säger hyresvärden Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Byggmax har ytterligare sex nya butikslägen klara för i år och kommer även att öppna i A lingsås, Lindesberg, Leksand, Tanums
shoppingcenter, Borgholm och i Finspång. Förutom de fysiska butikerna erbjuder Byggmax även ett utökat sortiment online med
över 50 000 artiklar, hemleverans på alla byggvaror och kostnadsfri upphämtning i butik.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sanseverino, Regionchef Byggmax
Mobil: 076-11 90 109
E-post: anna.sanseverino@byggmax.se

Om Byggmax Group

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 6,8 miljarder kronor år 2020 och är noterad på
Nasdaq sedan 2010.


