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EnviroPlanning anställer Tony Johansson från ÅF som
ny VD
Efter flera år av kontinuerlig organisk tillväxt och god
lönsamhet går EnviroPlanning in i nästa fas. Arbetet med
flera stora avtal i omfattande projekt ställer högre krav på
operationell ledning samtidigt som bolaget ser positivt på
fortsatt utveckling. För att möta nya krav och höjda
förväntningar har Tony Johansson anställts som VD med
ansvar att driva och leda bolaget mot tydliga mål med fokus
på utveckling av verksamheten.
EnviroPlanning har som ambition att fortsätta utvecklas med sina
värderingar i fokus. Med spetskompetens inom natur, miljö,
samhällsbyggnad och kemikaliesäkerhet är företaget ledande i
regionen för uppbyggnaden av samhällen i ekologisk balans och god
boendemiljö. Tony Johansson anställs från och med 18 april som ny
VD och efterträder därmed tidigare VD och grundare Kerstin
Larsson. Kerstin kommer fortsatt att vara aktiv i bolaget som
seniorkonsult.
Kerstin Larsson förklarar:
- I den kraftiga samhällsutveckling som sker de närmaste tio
åren ser jag ett ökat behov av företagets kompetens inom
hållbar samhällsbyggnad. Vi ser därför fram emot att Tony kommer till oss och med full kraft och energi
kan leda vår värderingsstyrda verksamhet mot nya mål tillsammans med våra kunder!
Tony Johansson kommer närmast från ÅF Ljud och Vibrationer där han var försäljningschef för affärsområdet.
- Det är ett fantastiskt kompetent företag som jag nu får möjlighet att leda in i framtiden. Kerstin och
medarbetarna har utfört ett imponerande företagsbygge och jag känner stor ödmjukhet och respekt
inför det som man har åstadkommit. Det ska bli riktigt roligt att ansvara för dess fortsatta utveckling,
menar Tony Johansson.
Som styrelseordförande har Johan Groth sett vad företaget behöver:
- EnviroPlanning har vuxit snabbt tack vare den kompetens som Kerstin och övriga medarbetare
besitter. När bolaget nu vill nå nya kunder och utvecklas inom nya affärsområden känns det mycket bra
att knyta till oss Tony som har bred erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling. Jag ser fram emot
en spännande utveckling med utgångspunkt i bolagets spetskompetenser och värdegrund.

EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg
Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40
Hemsida www.enviroplanning.se e-post fornamn.efternamn@enviroplanning.se

För mer information kontakta:
Tony Johansson, VD, tel 0705-397240
Kerstin Larsson, tel 0709-320056
Johan Groth, styrelseordförande, tel 0708-235711

För mer bildmaterial, Annika Andersson, tel 0709-10 98 89, annika.andersson@enviroplanning.se

EnviroPlanning är ett kunskapsorienterat konsultföretag som erbjuder tjänster inom akvatisk
biologi, biologisk mångfald, miljösäkrad samhällsbyggnad och hållbar kemikalieanvändning.
Företaget som har säte i Göteborg, är medarbetarägt, har 18 anställda och omsätter cirka 40
MSEK.
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