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Nytt samarbetsavtal med ett
framgångsrikt regionalt byggföretag!
XL-BYGGPARTNER och Årets företagare 2014 i Botkyrka kommun - Brunner
& Brunner Bygg AB - har 2015 skrivit ett samarbetsavtal avseende leveranser
av trä- och byggvaror. Gemensamma intentioner är att med ett ömsesidigt
materialekonomiskt tänk och en tät dialog skapa bra
produktionsförutsättningar.
Det är XL-BYGGPARTNERS filial i Tullinge som är kundansvariga och
leveranserna utgår från företagets logistikcenter i Segeltorp i södra
Stockholm.

- Vi tycker om lokala samarbeten, säger Sven Brunner, VD på Brunner &
Brunner Bygg AB. Det är bra för miljön och vi gillar att gynna de lokala
företagen i regionen. XL-BYGGPARTNER ligger alltid nära till för våra
hämtningar oavsett var vi är och leveranserna kommer här från södra
Stockholm där vi främst verkar.
- Leveranserna från XL-BYGGPARTNER fungerar verkligen mycket bra,
fortsätter Sven. Det är kompletta leveranser som kommer precis när vi
behöver dem. Och kommunikationen kring leveranserna fungerar
klockrent. Är det mot förmodan något som saknas så får vi reda på det i god
tid och hinner planera om. På vårt nuvarande projekt Näsbyparkskolan som
exempel, har vi många olika delmoment och det är väldigt trångt på
arbetsplatsen. Där fungerar samarbetet med XL-BYGGPARTNER väldigt bra då
vi ställer stora krav på att logistiken ska fungera smidigt.
- Personalen på XL-BYGGPARTNER är väldigt duktiga och kreativa att få
fram bra produkter och smidiga lösningar för våra projekt. Dessutom är de
allihopa väldigt trevliga, avslutar Sven.
Om Brunner & Brunner Bygg AB
Bolaget, med sitt säte i Tumba, Botkyrka, grundades 1998 och har växt
kraftigt genom åren. 2010 blev företaget utnämnt som Supergasell av Dagens
Industri och 2014 blev de utnämnda som Årets Företagare i Botkyrka
Kommun.
Företaget åtar sig alla former av ny-, till- och ombyggnationer i Stockholm
och Mälardalen. Största kunderna är statliga och kommunala beställare med
olika lokalanpassningar, renoveringsarbeten och skadeärenden.
Antal anställda: ca 30 pers.
Omsättning 2014: ca 100milj
Om XL-BYGGPARTNER AB
XL-BYGGPARTNER bedriver byggvaruhandel mot yrkesfolk vid 5 stycken
försäljningsställen i Stockholmsregionen; Segeltorp, Tullinge, Sorunda,
Vaxholm och Spillersboda. I Segeltorp finns också ett logistikcenter och ett

servicekontor för verksamheten. Företaget omsätter ca 200 miljoner kronor
och har ca 50 stycken anställda. XL-BYGGPARTNER är delägare i XL-BYGG,
Skandinaviens största bygghandelskedja.

Byggarnas Partner Sverige AB grundades 1999 och har sitt huvudkontor i
Segeltorp, Stockholm. Företagets affärsidé är att med stort personligt
engagemang vara byggarnas bästa partner. Hög servicegrad, engagemang
och fokus på att skapa goda kundrelationer är nyckelfaktorer inom bolaget.
Företaget har ca 40 medarbetare och omsätter ca 190 miljoner SEK (2020).
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