Kvartalsbrev från EJG, Q1/2011
Evert Jonsson Gruppen (EJG) består idag av Evert Jonsson Tech Sales AB med tre affärsområden: a)
teknologiförsäljning, b) kvalificerade tjänster och c) intressebolag. Evert Jonsson Tech Sales AB
(http://www.evertjonsson.se) är delägare i intressebolagen Handelsbolaget Isaksson & Jonsson med säte i
Västerås (http://www.isakjonsson.com ) Verksamheten i EJG startade den 1 mars 2006.

Fem år som företagare!
Den första mars 2006 startade jag Evert Jonsson Tech Sales AB. Femårsjubileumet firades med
affärsbekanta och min yngste son Victor som nu är sex år gammal. Victor har i praktiken vuxit upp
med företaget och mina kommunala uppdrag i Västerås. Garanterat landets mest fartkamerakörningsoch sammanträdeserfarna sexåring. Ska man sammanfatta dessa fem år ur affärssynpunkt så kan jag
bara understryka det som sägs om amerikanska miljardärer. I snitt träffar den amerikanska miljardären
bollen på fjärde eller femte försöket. Bakom sig har han eller hon tre eller fyra mindre lyckade försök
i affärslivet. High Tech är svårare än att driva en ICA-butik. Är därför glad att levebrödsföretaget EJ
Tech Sales tickar på och tjänar pengar efter fem år och att äventyrsbolaget Isaksson & Jonsson med
sina Appar & GPS-produkter under år 2011 kommer att visa på svarta siffror å sista raden. Båda
ägarna har satsat ganska mycket pengar i bolaget och det är nu dags för BOMB (Bring-Our-MoneyBack)
Högsta kreditvärdighet från UC för Evert Jonsson Tech Sales AB!
EJ Tech Sales AB har även i år fått betyget ”högsta kreditvärdighet ” från det välrenommerade
kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen.
Nokia-Appar för första gången förbi iPhone-Apparnas försäljning!
Utvecklingsarbetet med våra Appar för iPhone och Nokia har kostat mer pengar, tålamod och tid än
vad I&J vi hade räknat med från början. Hursomhelst – Nu har vi fyra iPhone-appar och åtta Nokiaappar ute på marknaden i Sverige, Norge, Finland, Europa och Världen. Särskilt glädjande är det att
Nokia-Apparna börjar ta fart främst i Finland. Det gjorde att Nokia-apparna för första gången sålde
med än iPhone-Apparna under en vecka nu i mars 2011.
Länk till Ovi - http://store.ovi.com/content/47009?clickSource=search
Länkar till iTunes - http://itunes.apple.com/se/app/fartkameror-sverige/id409303489?mt=8
Strukturaffärer åt Birgersson och lite nya grejer..
Samarbetet med Jonas Birgersson, Labs2 och ViaEuropa fortsätter. Det här året har mina insatser
fokuserat på lite strukturaffärer som ligger i pipelinen. Skulle vilja berätta mer, men eftersom Labs2 är
ett börsbolag så får man varken säga något bra eller dåligt om det jobb jag utför på uppdrag av
skåningarna i Lund. I det avseendet är det bättre att var onoterat helägt fåmansbolag. Har också två
intressanta förfrågningar om nya konsultengagemang.
Turbulens i Mikropartiet Centern!
Orsakssambanden verkar vara så här. Först bytte Maud fot om Atomkraften. Sedan gick det uselt i
valet 2010. Ett halvår efter förlustvalet kom jordbävningen utanför Japan. Sen rullade tsunamin in
över Japan. Som slog ut strömförsörjningen i kärnkraftreaktorerna i Fukushima. Där man nu i en
månad haft en härdsmälta, radioaktiva utsläpp och beräknade skador relaterade till atomkatastrofen
upp till 820 miljarder kronor. En serie händelser som också tycks ha släppt loss de mycket olika
interna uppfattningarna om Maud Olofssons sätt att ratta Centerpartiet. Vissa tycker hon är en
lysande stark ledare. Andra tycker hon är en självlysande moralisk härdsmälta.
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Få inom Centern vill dock att Maud leder Centern i valet 2014. Ytterst få vågar dock dra
slutsatsen av detta och säga det rakt ut: Då ska vi byta partiledare så snabbt som möjligt! Har
varit schysst mot Maud och mailat till min förre klasskamrat att jag tycker det är dags för
henne att sluta som partiledare. Och att partistyrelsen gör som sossarnas dito efter
valförlusten. Ställer sina platser till förfogande. Maud verkar dock inte fästa så stor vikt vid
det goda rådet. Förmodligen ett ärftligt drag från pappa Harald som också visste bäst och var
envis som synden. Politik är en hård bransch med stor press och många verbala slag mot
huvudet. Då gäller det att inse det som alla insiktsfulla proffsboxare insett – ”Man ska inte
hålla på så länge att folk känner igen en på fotsulorna”. Hoppas att Maud som var en frisk
fläkt i valet 2002, en stor tillgång för Alliansen i valet 2006, en belastning för Centern i valet
2010, förstår proffsboxarlogiken i politiken. Semifinalister i Centermästerskapen i Åre i
september 2011 tycks bli;
a) Matriarkatiskt Initiativ (Maud i Hatten),
b) Liberala Högerpartiet (Annie Get Your Gun),
c) Hedlundpartiet (Eskil is The Man)
d) Internationalistpartiet (EU-Ek. Just like a Woman)
Jag föredrar en kombination av alt c + d under ledning av Eskil Erlandsson eller Lena Ek. Ett
Matriarkatiskt Högerparti vore inte så kul för oss få okuvade män, Hedlundare och
Fälldinister. Tror själv mer på jämlikhet mellan kvinnor och män än en patriarkatisk eller
matriarkatisk ordning i partiet. Samt att ett riktigt Centerparti ska ligga till vänster om
Moderaterna. Inte till höger.
Nytta & Nöje i USA!
Var på en kombinerad affärs- och nöjesresa till USA med sonen Victor i början på februari.
Affärshöjdpunkter:
Invest in Afghanistan – förstklassiga affärsmöjligheter för de riktigt modiga.
People Going Global – förstklassig förståelse för olika företagskulturer
Nöjeshöjdpunkter:
Cirque du Soleil - förstklassig show och cirkus i ett,
NHL-ishockey: Förstklassig show med Tampa vs Montreal inför 20.000 åskådare,
Disneys Animal Kingdom - förstklassig tema och äventyrspark.
Sea world – förstklassig show och djurpark i ett.
Victor Jonsson – förstklassigt ressällskap.
Modo Hockey: Bättre än Guld!
Modo Hockey vann SM-guld för fyra år sedan. Jag var en av många Ö-viksbor i exil som
gladde mig åt detta. Men frågan är om inte glädjen var ännu större när MoDo säkrade sin
elitserieplats i en sista helt avgörande match mot Södertälje. Av detta kan vi lära att det är
värdefullare att komma ut ur helvet än allt guld som står att vinna.
Jag tillönskar läsarna en skön vår!
Med vänlig hälsning
Evert Jonsson Tech Sales AB
Evert Jonsson
Grundare, Ägare och VD
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