LASSE ANDERSSON
NY VD FÖR TAIGA
Lasse Andersson, Taigas försäljningschef, blir ny vd på Taiga. Lasse tar över efter
Ann Rydholm som med 27 år i bolaget, varav 14 år som vd, väljer att gå vidare till nya
utmaningar i egen regi. Lasse Andersson tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2020.
- Vi är väldigt glada över att få välkomna Lasse Andersson
som ny vd i Taiga, en ledare vi bedömer kan fortsätta den
fina utveckling som bolaget haft under många år. Han är
en tydlig ledare med stark drivkraft för kundernas behov
och att utveckla en värderingsstyrd organisation samt att
arbeta för ett hållbart företagande. Taiga som har sitt säte
i Varberg har vuxit i Sverige och i ett stort antal länder i
världen, vilket innebär att exportandelen är betydande.
Taiga arbetar klimatsmart och skapar marknadens bästa
klädsystem för arbete ute oavsett väder, miljö och andra
risker. Lasse Andersson är helt rätt person att efterträda
Ann Rydholm för att fortsätta Taigas resa framåt på bästa
sätt, säger Bert Inerup, styrelsens ordförande.
-Att få detta uppdrag är hedrande för mig och det känns
oerhört inspirerande och utmanande på ett positivt sätt.
Att fylla Anns skor blir inte alldeles enkelt men vi har en
fantastisk organisation med väldigt stort engagemang
hos alla medarbetare så vi har alla förutsättningar att fortsätta vår redan framgångsrika resa. Taiga har alltid varit
ett kundnära företag och det ska vi fortsätta vara. Många
av våra kunder verkar inom flera av samhällets viktigare

funktioner så som Polis, Ambulans, Försvar och diverse
räddningsorganisationer. Att veta att vi gör nytta för dessa
vardagshjältar varje dag skapar verkligen motivation för
mig och alla våra medarbetare i arbetet med att ta Taiga
in i framtiden.
Ann Rydholm har själv beslutat att lämna sitt operativa
arbete och övergå till ett än mer strategiskt arbete i
styrelser och bolag framöver. Under Ann Rydholms
ledning har bolaget utvecklats väldigt positivt med en
fin ekonomisk tillväxt med stor hänsyn och respekt för
CSR-frågor. Ann Rydholm kommer fortsatt arbeta i Taigas
styrelse med stort fokus på de strategiska frågorna.
För mer information, vänligen kontakta
Bert Inerup, styrelseordförande 0705-88 93 87
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