november 29, 2019

Borga har inngått kontrakt på levering av Storviks nye bygg på
Baustein næringsområde i Mosjøen

– Beslutningen om at Storvik ønsker en sterk tilstedeværelse på Helgeland, med en fast lokasjon i
Mosjøen, ble fattet tidligere i år. Dette er en stor dag for Storvik og de ansatte i Mosjøen.
Det sier konsernleder i Storvik Gruppen; Stein Kjartan Vik, som gleder seg over de mulighetene et eget industribygg i
Mosjøen vil gi.
I konkurranse med lokale aktører i Mosjøen var det sunndalsbedriften Jon L. Sæter som vant anbudskonkurransen
og leverte det beste tilbudet for oppføring av nytt industribygg på Baustein Næringsområde i Mosjøen. Jon L. Sæter
har tidligere oppført et liknende bygg for Storvik på Sunndalsøra.
Vi er avhengige av en god leverandør på bygningsmasse for at vi skal kunne utvikle bedriften og fortsette vår vekst
også andre steder i Norge, sier styreleder Nils Sande.

Nytt bygg med verksted, kontor og lager
«Vi er veldig fornøyde med at vi ble valgt som leverandør til Jon L Sæter AS. Dette er et betydelig prosjekt for Borga
Stålbygg AS sier Salgssjef hos Borga, Rune Nilsen. «Vi har stor ekspertise innenfor dette området, at kunder
returnerer viser at det arbeidet vi gjør fra prosjektering, konstruksjon og dokumentasjon til ferdig montert bygg er
betydningsfullt for oss», avslutter Rune Nilsen.
Det nye bygget overleveres innen utgangen av juni 2020 og får en grunnflate på 45 x 18 meter til verksted, kontorer
og lager.

Borga står for gode løsninger, høy kvalitet og leveransesiskkerhet
Daglig leder Vidar Sæter hos Jon L Sæter AS er godt fornøyd med samarbeidet med Borga.
«Borga ble valgt som leverandør på bakgrunn av de gode løsningene de presenterte.
Konkurransedyktige priser sammen med høy kvalitet og leveringsdyktighet, dette er viktige
faktorer for oss i et så stort prosjekt», sier Vidar Sæter.
Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med:
Rune Nilsen - Salgssjef Borga Stålbygg AS, Tel: 90 51 00 28, E-post: rune.nilsen@borga.no
Borga er et hallbyggerkonsern med røtter i Skaraborg i Sverige og konsernest har utstrakt forretningsvirksomhet i store deler av
Europa. Vi er eksperter på stålhaller, stålplater og sandwichbygg og så lenge vi finnes på markedet vil det alltid være enkelt å kjøpe
og bygge en moderne stålhall. Borga – bygg uten bekymringer.
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