BOX Bygg etablerar i Nykvarn
Första etappen av "Nya Nykvarn Centrum"
startar 17e februari med byggnationen av ny
vårdbyggnad.
"Underbart att vi nu sätter spaden i backen
för Nykvarns centrumomvandling. Detta är
ett otroligt spännande projekt som har
massor av utmaningar. Men jag känner stor
trygghet och tillförsikt att BOX Bygg trots
sina unga ålder, kommer hantera
utmaningarna på bästa sätt. Ett ungt företag
men med massor av erfarenhet", säger Carl
Zetterqvist, projektledare från SPG.
BOX Byggs Nykvarnsavdelning har börjat ta
form med projektchef Mikael Hassel,
produktionschef Anders Roos och projekteringsledare (och inköpsansvarig) Håkan Olsson.
Mikael Hassel kommer närmast från JM Entreprenad där han ansvarat för en teknikgrupp bestående
av projekterings- och installationsledare. Anders Roos kommer närmast från Värmdö Bygg/Serneke
där han arbetat som platschef. Håkan Olsson kommer närmast från Forsen Projektledning där han
arbetat som produktionschef.
De tre bildar kärnan i en organisation som kommer att verka i Nykvarn under hela projektets löptid.
"Projektet är otroligt spännande" säger Mikael Hassel. "Det är ju något av en dröm att få vara med om
den här typen av projekt som förändrar ett centrum så mycket. Det innehåller nästan allt.
Komplexiteten är stor både avseende grundförhållanden, byggnaderna och framförallt logistiken spännande som sagt."
Anders Roos, stolt Nykvarnsbo sedan 30 år, har varit involverad i flera lokala projekt tidigare, bland
annat som produktionschef vid om- och tillbyggnaden av Lillhagaskolan, nybyggnaden av Lillhagahallen
och Skogsbackens förskola. Alla projekten har byggts åt Nykvarns kommun. Anders är mån om att BOX
Byggs verksamhet ska inverka på Nykvarninvånarnas liv så lite som möjligt. "Det är klart att det
kommer att märkas att vi bygger men vi arbetar mycket med att det ska fungera så smidigt som
möjligt för alla. I stället för att riva och bygga allt på en gång kommer vi att lägga upp det så att det ska
gå att ta sig fram, handla, gå till biblioteket. Jag är väldigt glad att få vara med om det här."
Jonas Bill och Lars Mällberg (vd respektive entreprenadchef för BOX Bygg) kommer även de att vara
delaktiga i projektet.
"Nu går jakten, på ännu fler duktiga medarbetare, och leverantörer, igång" säger Mikael Hassel. "Vi är
övertygade om att vi kan hitta nya medarbetare i närområdet. Vi vet att många som bor lokalt sitter
och pendlar in till Stockholm idag".
Fakta Nya Nykvarns Centrum: Detaljplanen för Nykvarns
nya centrum vann laga kraft 2014-01-15 och nu har
arbetet med att förnya centrum inletts. Scandinavian
Property Group utvecklar Nykvarns Centrum med BOX
Bygg som entreprenör. Vi bygger totalt 36 000 m2
innehållande 300-350 bostadsrätter och hyresrätter
samt kommersiella lokaler innehållande handel, kontor
och offentlig service. I centrum skapas också 500
parkeringsplatser.

