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Första veckan som Egnahemsbolagets VD
Jag vill börja med rikta ett stort tack till alla medarbetare, kollegor, kunder
och samarbetspartners för det trevliga välkomnandet jag fått under min
första vecka som ny VD. Det är mycket uppskattat och väldigt lärorikt.
Det har varit en intensiv första vecka på jobbet med många nya intryck. En
stor del av tiden har gått åt till att träffa så många människor som möjligt.
Allt för att lära känna alla berörda och på bästa sätt komma in som ytterst
ansvarig för verksamheten. Som bolag kommer vi att fortsätta att se framåt
där passion, energi och ständig förbättring är viktiga beståndsdelar i
kombination med det uppdrag vi har att tillsammans fortsätta att utveckla
Göteborg. Jag kan med stor glädje konstatera att bilden av ett fint bolag med
duktiga kompetenta medarbetare förstärkts under min första vecka på jobbet.
Detta lovar mycket gott inför det fortsatta arbetet med att tillsammans göra
Egnahemsbolaget till ett ännu bättre företag.
Låt mig avsluta med några tänkvärda ord: "livet inte räknas i år, utan
definieras av ögonblick".
Tar tillfället i akt och önskar er alla en riktigt trevlig helg med många nya
ögonblick…
Pertti Heina, VD

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)
Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett
eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för
var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda

och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som
domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt
boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle
i Göteborg.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är
en del av Göteborgs Stad.
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