Bäste kund!
God Fortsättning på det nya året! Som ni märker har vår traditionella
nyårshälsning fått ett nytt forum: hemsidan. Vi har övergått till en digital
kontakt med våra kunder. Inte minst miljömässigt är det en klar fördel.
För Dennis Maskinuthyrning var 2016 ett bra år. Då tänker vi inte bara på det
rent ekonomiska utfallet med ökad omsättning utan också på inflyttningen i de
nya lokalerna i Landskrona. Den 2 september var det premiär för oss i den
rymliga byggnad, som vi förvärvat av Bilpartner. Vilket lyft för vår verksamhet.
Med flytten fick vi tillgång till inomhuslokaler på 2 500 kvadratmeter mot
knappt 1 000 tidigare. I den tidigare byggnaden var både vi och Euromasters
trångbodda. Så båda företagen tjänade enormt på den nya lösningen.
I den moderna byggnaden strömmar ljuset in genom de stora glaspartierna. Både
kunder och våra anställda lovordar de nya lokalerna.
Att lokaler och läget har sin betydelse för ett företag med stor kundkontakt som
Dennis Maskinuthyrning har vi också under året fått bevis på i vår filial på
Söder i Helsingborg. Under 2015 flyttade vi här in i helt nya lokaler på
Industrigatan 93 (Kemiras gamla parkering). Det gav oss inte bara trivsamma
och ändamålsenliga utrymmen utan också ett betydligt bättre läge geografiskt.
Vi har även i år visat vårt samhällsengagemang i olika former. Många
idrottsföreningar i regionen har vi stöttat, men som vanligt också gett en
ekonomisk hjälpande hand till de mest utsatta i samhället. Både Malvan i
Landskrona och Föreningen De Hemlösa i Helsingborg har fått ekonomiskt stöd
av oss. Vi beslöt oss även för att anta finansmannen Roger Akelius utmaning att
lämna ett bidrag till ”Läkare utan gränser”. Akelius hade som bekant lovat att
personligen satsa samma summa som de företag som valde att bistå ”Läkare
utan gränser”, en organisation som utför ett beundransvärt arbete.
Som vanligt avslutar vi med ett ord på vägen. Vid firandet av Romfördragets 50årsjubileum 2007 uttryckte sig Tysklands förbundskansler Angela Merkel i sitt
tal så här:
”Att stå still är det samma som att gå bakåt.”
Kloka ord, som vi tar med oss, när vi nu gått in i ett nytt år!
Landskrona i januari 2017

Dennis & Anna med personal

