
VI (RENTA) ÄR MED OCH BYGGER BILTEMA LAGER I
HALMSTAD
Tillsammans med Kynningsrud Bygg är vi med och bygger ett lager och kontor på 8 000 kvm, där vi har fått
förtroendet att leverera bodetablering och byggmaskiner. Entreprenadsumman är på ca 60 MSEK och kommer stå
klart till Påsk 2021.

 

Vi fick en väldigt tajt tid att etablera på. Från att Kynningsrud fick totalentrenaden gick det endast ett par veckor från förfrågan till etablering
av bodar, el och värme. Det är ju precis detta som vi är bra på, att ta snabba beslut och sen genomföra. Det gör mitt jobb flexibelt att ha den
organisationen i ryggen och kunden får alla fördelar därefter, säger Oskar Svensson, säljare på Renta.

Kynningsrud Bygg har fått totalentreprenaden för Biltema Real Estate i Halmstad. Utbygnaden är på totalt 8 000 kvm som innefattar lager, kontor och
miljöbyggnad. Bygget kommer stå klart till Påsk 2021 och entreprenadsumman är på ca 60 MSEK. Vi på Renta har också fått förtroendet att leverera
bodar, el, byggvärme, byggmaskiner och liftar. Biltema Real Estate är ett av bolagen i Biltemakoncernen. Företaget ansvara för och förvaltar Biltemas
fastighetsbestånd.

Under upphandlingen har vi haft en mycket bra dialog med ansvariga på Biltema Real Estate. Det känns därför extra bra att vi nu fått
möjlighet att utföra projektet för dem. Att vi dessutom valt Renta som leverantör av bodar och byggmaskiner känns tryggt, säger Henrik
Ekman, Vd för Kynningsrud Bygg.

Vill du komma i kontakt med oss?

Oskar Svensson, Säljare
0733 39 21 84
oskar.svensson@renta.se

Oskar Svensson, Säljare
0733 39 21 84
oskar.svensson@renta.se

Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett
brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och
väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 650 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Idag har vi 40 depåer runt
om i Sverige och vi fortsätter växa eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala
närområdet, om varandra och våra kunder. Vi kallar det sunt Rentaförnuft.


