NYhetsbrev OKTOBER

Allt har sin tid……
Vid årsskiftet slutar jag min tjänst som VD i Holstgruppen och lämnar över till Pär Ekström.
Jag kommer fortsätta att jobba i bolagen men i en mer övergripande roll som
styrelseordförande. Anders Ekström har varit styrelseordförande men lämnar vid årsskiftet denna
position. Vi tackar Anders för allt jobb som han lagt ner på företagen under alla dessa år!
Pär Ekström går in som VD för både Holst Entreprenad och Holst Åkeri.
Viktor Holst går in som verksamhetschef för Holst Åkeri och ansvarar för den dagliga driften
underställd Pär.
Det är roligt att en ny generation vill och kan axla företagets fortsatta resa.
Både Pär och Viktor har under det senaste året jobbat sig in i sina roller så övergången kommer bli
smidig. Det är viktigt att det kommer in nya ungdomliga tankar och idéer för att utveckla bolagen vidare.
Jag är så tacksam för alla år jag gått till mitt arbete med lust och glädje, alla med- och motgångar som
format mig, alla härliga medarbetare jag haft och alla fantastiska projekt vi utfört.
Men nu är det dags att lämna över stafettpinnen!

Allt gott//Magnus
NYA PROJEKT
Rörviks skola - Nybyggnation av skola, samt rivning av
befintlig skola. Platschef är Viktor Holst.

Fursten, Habo - Arbetet innefattar grundläggning av tre styck lägenhetshus grundlagda med platta på
mark. Yttre vatten, dagvatten och avlopp samt finplanering av gemensamhetsytor. Beställare är Kleinas
bygg. Utförandetid är nov 2021 till nov 2022. Platschef är Tomas Elvingsson.

Den 3 december vill vi bjuda in till julfest.
Vi träffas kl. 17.00 på Jaktia i Hedenstorp där vi kommer att prova
de olika skjutstationerna som finns för älg, lerduvor m.m.
Därefter serveras det julbord i Jaktias restaurang.
I Sävsjö träffas vi på kontoret kl. 16.00 för gemensam
avfärd till Jaktia.
Anmälan görs till Oskar eller Marie senast 24 november.
Ge besked även om du inte kommer.
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Jaktia, Hulukvarn 10, 555 94 Jönköping
Vägbeskrivning från väg 40 till Jaktia.
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