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Patrik Olderius ny vd för Tjolöholms Slott
Patrik Olderius har utsetts till ny vd för Stiftelsen Tjolöholm. Patrik har
tidigare arbetat med destinationsutveckling, affärsutveckling och innovation
under större delen av sitt yrkesliv.
Erfarenhet av destinationsutveckling
Patrik har bland annat haft tjänsten som vd för Destination Jönköping och
innan dess var han marknadschef på Stena Line. Nu senast har han jobbat
som vd för en innovationshub inom privat sektor.

- Det har varit ett högt söktryck med över 200 intresserade av tjänsten,
berättar Lisa Andersson, styrelseordförande för Stiftelsen Tjolöholm. Efter att
ha genomfört flera intervjuer är vi nu mycket glada över att få Patrik Olderius
som vd för Tjolöholm. Patriks erfarenhet av desinationsutveckling kommer att
vara en tillgång när ännu fler ska upptäcka vilken skatt Tjolöholm är.
-Att tillsammans med medarbetare, styrelsen och andra aktörer
vidareutveckla Tjolöholm som det fantastiska besöksmål det är idag till en
destination är en otrolig möjlighet! säger Patrik Olderius. Jag är ödmjuk inför
uppdraget då platsen, omgivningen och dess byggnader är ett kulturarv som
man i regionen är mycket stolta över och som jag hoppas kunna ge fler
möjlighet att uppleva.
Patrik Olderius kommer att tillträda tjänsten som vd den 1 februari.
Kontakt
Lisa Andersson, styrelseordförande Stiftelsen Tjolöholm, 0706-672046.

Om Tjolöholms Slott
Tjolöholms gods är Nordens främsta Arts and Crafts-anläggning, belägen på en
vidsträckt halvö i Kungsbackafjorden. Godset är utformat som ett eget
idealsamhälle med slott, arbetarby, kyrka, slottsträdgård och fantastisk natur och
havslandskap.
Det påkostade slottet ritades i Tudorstil av arkitekten Lars Israel Wahlman och
stod klart 1904. Slottsfrun Blanche Dicksons ambition var att återskapa ett
engelskt lantgods. Slottets välbevarade inredning visas regelbundet under hela
året. Trädgårdarna och naturområdena är alltid öppna för besökare.
Godset ägs av Stiftelsen Tjolöholm med syfte att bevara och utveckla egendomens
natur- och kulturvärden. Varje år gästas godset av omkring 250 000 besökare.
Läs mer på tjoloholm.se
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