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Byggarnas Partner och HLL
Hyreslandslaget startar samarbete!
Från och med september 2020 inleder bygghandelsföretaget Byggarnas
Partner och maskinuthyrningsföretaget HLL Hyreslandslaget ett samarbete.
Bolagen verkar i samma bransch, är bägge privatägda och entreprenörledda
och jobbar med människan och kundrelationer i fokus.
-Tillsammans skapar vi nytta och enkelhet för våra kunder. Bägge bolagen
har ständigt kunden i fokus och arbetar kontinuerligt med att ta fram tjänster
och lösningar som underlättar och förenklar deras vardag. Därför att vi nu
stolta över att erbjuda våra kunder samleverans, säger Lisa Toresson, vd på
HLL Hyreslandslaget.

Genom att erbjuda kunder möjligheten att samlasta byggmaterial och
maskiner minskas kundens transportkostnader, det ger en bättre
projektekonomi och är dessutom bättre för miljön.
-Våra bolag har ungefär samma kunder och är väldigt lika i grunden. Mindre
butiker/depåer med ett mera engagerat personligt bemötande och en
enkelhet kännetecknar oss båda, säger Stefan Pageryd, vd på Byggarnas
Partner.
Om man som kund är intresserad av att veta mer om detta samarbete och
dess möjligheter hänvisar bolagen till sin ordinarie säljkontakt.

Byggarnas Partner Sverige AB, är ett privatägt bolag som omsätter ca 210
mkr och har ca 40 anställda. Bolaget säljer byggmaterial med tillhörande
tjänsteutbud till byggföretag vid fem proffsbrädgårdar i Stockholm Segeltorp, Tullinge, Sorunda, Vaxholm och Vallentuna. I Segeltorp finns också
bolagets logistikcenter och ett servicekontor. Bolagets affärsidé är att med
stort personligt engagemang vara Byggarnas Bästa Partner.
Bolaget är delägare och ingår i Woody Bygghandel. Det är Sveriges största
frivilliga fackhandelskedja med en gemensam omsättning på ca 6 miljarder
och ca 100 brädgårdar i hela Sverige som riktar sig främst mot proffskunder.
Både kedjan och alla brädgårdar styrs och ägs av lokala entreprenörer.
HLL Hyreslandslaget ABHyreslandslaget är en av Sveriges ledande
maskinuthyrare. Varje dag förser vi den svenska bygg- och anläggningsbranschen
med maskiner, liftar, bodar och vagnar, alltid med möjlighet att få dem utkörda
till den plats där du behöver dem. Hos oss kan du hyra maskiner över dagen eller
en full etablering.
Vi är problemlösare med stort människointresse. Det betyder att vi alltid gör vårt
yttersta för att underlätta och förbättra våra kunders vardag. Hos oss handlar
mycket om maskiner, men alltid allra mest om människor och relationer.
Välkommen in till din närmsta depå!
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