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Aarsleff-direktør rykker til LM Byg
A/S
23. juni 2016 10:59 | Af Rasmus Gregersen | Tip redaktionen om en historie

Carsten Mindegaard giver stafetten videre til Hans Anker
Nielsen.
Til august skifter Hans Anker Nielsen
jobbet som afdelingsdirektør i Per
Aarsleff A/S ud med jobbet som
administrerende direktør i LM Byg A/S.
Indehaver Carsten Mindegaard træder
dermed et skridt tilbage. Han vil dog
fortsat have sin daglige gang i den
virksomhed, som næsten 30 år gamle
betonvirksomhed med hovedsæde i
Greve.
Læs også: LM Byg A/S fordobler
bundlinjen i rekordår

Efter otte år i spidsen for en succesfuld udvikling
med målrettet fokus på specialisering som

- Medarbejderne og fællesskabet vil
råhusbygger og hovedentreprenør giver ejer og
administrerende direktør Carsten Mindegaard fra
også fremover være et prioriteret
LM Byg A/S (til højre) stafetten videre til Hans
omdrejningspunkt i hverdagen, og jeg
Anker Nielsen, der fra starten af august skifter
vil fortsat være til stede som
jobbet som afdelingsdirektør i Per Aarslev A/S ud
sparringpartner for alle medarbejdere.
med jobbet som administrerende direktør i den
næsten 30 år gamle betonvirksomhed med
Men jeg flytter mit fokus fra drift til
hovedsæde i Greve.
udvikling og vil i tæt samarbejde med
Foto: PR
bestyrelsen, Hans Anker Nielsen og
virksomhedens øvrige ledelse
koncentrere min indsats om at videreudvikle virksomheden og dens aktiviteter,
fortæller Carsten Mindegaard.
Læs også: Greve-entreprenør bygger igen for Novo
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Som afdelingsdirektør har Hans Anker Nielsen gennem de seneste år har
opbygget byggeafdelingen hos Aarsleff fra bunden. Han har tidligere været
underdirektør i E. Pihl & Søn.
- Den løsning vi nu realiserer har været på tegnebrættet gennem længere tid, og
der er tale om en vel gennemtænkt og nøje planlagt løsning, vi reelt kun har håbet
på som en mulighed, siger bestyrelsesformand Lars-Christian Brask.
Mere om: LM Byg A/S
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