Pressmeddelande – April 2020

Uppskattat stipendium tilldelas unga i byggbranchen!
Byggbranschen är en framtidsbransch för unga människor

där det finns jobb och de unga behövs på våra byggarbetsplatser. Nu delar Bygma för sjunde gången ut sitt mycket

uppskattade stipendium till ungdomar som går sista året på
Bygg- och anläggningsprogrammen runt om i Sverige.
Att som ung söka sig till byggbranschen är ett klokt val då

framtidsutsikterna att få jobb direkt efter gymnasiet ser mycket
lovande ut.

Genom Bygmastipendiet vill Bygma lyfta fram denna framtids-

bransch och unga förebilder på landets Bygg- och anläggnings-

program, samt inspirera fler till en karriär inom bygg. För sjunde
året i rad delas stipendiet nu ut till ett antal stipendiater som är
inne på sina sista veckor i gymnasiet.

– Syftet är att premiera unga talanger med en framtid inom

hantverks- och byggbranschen. Det tänker vi fortsätta med, även
under den här speciella tiden vi nu befinner oss i. Det känns just

nu ännu viktigare att fortsätta sprida glädje bland dessa studenter

och vinnare som brukar bli otroligt glada och stolta över att plocka
hem stipendiet, säger Ulrika Berg, Marknadschef på Bygma.

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut på 15 skolor och tilldelas

den eller de som har uppvisat ett utmärkt studieresultat, eller gjort
en anmärkningsvärd uppryckning under sin skolgång. Förutom
stipendiet och diplom får vinnarna en fullmatad och påkostad
verktygslåda med allt som behövs för att börja jobba!

Första utdelningen av Bygmastipendiet sker den 30 april på

Nu är det dags att utse vinnarna av Bygmastipendiet 2020. Det vänder
sig till elever som går sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet.

Stockholms byggtekniska gymnasium och särskola.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maja Gardinge, 076-328 77 42, maja@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat på
Sverige, Danmark samt Island och har cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

