
Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 61 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget 
omsatte cirka 3 miljarder kronor år 2011 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 21 
anläggningar i Norge och 8 i Finland, det totala antalet butiker är 90. 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. För mer information 
se www.byggmax.se 
 
	  

 
Pressmeddelande 2012-06-04 

Byggmax har öppnat ny butik i Malmö 
Ännu en storkedja etablerar sig i Malmö då Byggmax idag öppnat butik på 
Stenyxegatan 15 i Malmö. En positiv utveckling för tillväxten i Malmö stad.  

− Byggmax bidrar i och med den nyöppnade butiken till att näringslivet i Malmö 
växer, säger Johan Andersson, regionchef på Byggmax Syd. Vi har länge velat 
etablera oss i Malmö och har nu hittat ett bra Byggmax-läge, där det passerar mycket 
folk. Våra butiker i Löddeköpinge, Vellinge och Staffanstorp går riktigt bra, vilket gör 
att det känns kul att få möjlighet att öppna även i Malmö. 

Stenyxegatan har ett bra och lättillgängligt läge, med stor tomt på 12 000 kvm och 
möjlighet att etablera Byggmax koncept. Totalt krävs en butiksyta på cirka 8 000 kvm, 
där butikslokaler och drive-in tar mest plats. Byggmax affärsidé är att erbjuda kunder 
bra kvalitet till lågt pris, där kunderna själva gör en del av jobbet för att hålla ned 
kostnaderna. Butiken i Malmö blir stadens första, och den nionde i Skåne. Företagets 
erfarenheter är att Skåningar är intresserade och duktiga hemmasnickare som vill ha 
bra kvalitet till låga priser. 

Byggmax är det byggvaruhus som Sveriges villaägare anser har lägst pris, och enligt 
Vi i Villas Villapanel anser 59 % av männen och 41 % av kvinnorna att Byggmax har 
lägst pris, mot 9% respektive 11% för närmaste konkurrent. Byggmax vann även 
Testfaktas prisundersökning den 1 juni 2011 för en 20 kvm altan. 
 
Den billigaste friggeboden finns hos Byggmax enligt matvarupriser.se, 83 procent 
skilde mellan Byggmax och den dyraste konkurrenten. Undersökningen omfattade 27 
produkter som krävs för att bygga en vinterbonad friggebod i 101 butiker i 28 städer. 
Den billigaste friggeboden fanns hos Byggmax och kostade 19 190 kr och dyraste 
butiken hade en totalkostnad på 35 026 kr. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Magnus Agervald, VD Byggmax 
Mobil: 0761-19 00 20 
E-post: magnus.agervald@byggmax.se 

Johan Andersson, Regionchef Syd 
Mobil: 076-119 01 05 
E-post: johan.andersson@byggmax.se 


