Kvartalsbrev från Evert & Bolagen, Q1/2013
Evert Jonsson Gruppen (EJG) består idag av de helägda bolagen Evert Jonsson Tech Sales AB, Evert Jonsson
Consulting AB, samt Jonsson & Jonsson HB.

Sju år som företagare!
Efter åtta år som VD för Teknikbyn, startade jag Evert Jonsson Tech Sales AB den 1 mars 2006. Har kört eget i sju år nu. Nu
ska vi se vad det åttonde året har att bjuda på. 
Högsta kreditvärdighet för Evert Jonsson Tech Sales AB!
Trots lågkonjunktur har skuldfria EJ Tech Sales AB även detta år erhållit högsta kreditvärdighet (Riskklass 5) av
Upplysningscentralen – www.uc.se 

Skuldfritt HB Jonsson & Jonsson!
GPS-bolaget Jonsson & Jonsson har nu betalt tillbaka sitt sista externa lån med en slutamortering på ett utvecklingslån till
Almi. Nu är det bara kundernas och ägarnas pengar i potten. 
Lågkonjunktur och strukturella branschproblem i kundledet!
Både EJTS och J & J har under det senaste halvåret känt av lågkonjunkturen i form av lägre försäljning. Liksom de
strukturella branschproblemen hos EJTS uppdragsgivare inom pellets och bredbandsbranschen. Pelletsbranschens problem är
att alla svenska producenter förlorar pengar, samt att importpellets kan köpas till drygt halva svenska självkostnaden vid
fabrik. Bredbandsbranschens problem är de personalintensiva kommunala bredbandsverken ligger som en blöt kall filt över
utvecklingen. Det betyder att det är väldigt få upphandlingar inom automatisering och privata entreprenader som
kommunikationsoperatör i de kommunala svartfibernäten. Allt detta har för EJTS betytt att kostnader måste reduceras och
nya uppdrag/produkter introduceras i vår. 
Vårerbjudande: En tusenlapp för kungen bland fartkameravarnare - Sherpa GPS!
När det är vår ska man vara snäll. Är rena rama påskharen när jag erbjuder läsarna av detta kvartalsbrev en Sherpa 1000 GPS
för 1 000 kronor (inkl. moms). Max 5 Sherpor per beställare. Gäller fram till 1 juni 2013. Gratis uppdateringar fyra gånger
per år. Alla fartkameror i Sverige, Finland och Norge. Rätt hastighet. Varning i rätt färdriktning. Maila din beställning till
evert@evertjonsson.se 
Våruppdatatering av Sherpa och iPhone/iPad i april 2013
Databasen för Sherpa GPS och iPhone/iPad för fartkameror i Sverige, Finland och Norge, kommer att uppdateras i april
månad. Tillfället sammanfaller med när Finland går över från vinterhastigheter till sommarhastigheter. Vilket är beroende på
vädret. I Finland. 

iPhone-appen i navigationstopp!
J & J:s App för iPhone och iPad har gått bra i vinter. En av två svenska appar som parkerat på plats 1 – 10 på
iTunes Navigation. Resten är tyska, brittiska och amerikanska appar. När vi kampanjat har Appen gått upp till
första plats. När kampanjen avslutats sjunker den sakta ner till plats 10-15 och sen är det dags för nästa kampanj.
Mycket av framgången härrör till det utmärkta arbete som gjorts av vår utvecklingspartner DFANY –
http://www.dfany.com/
Info - https://itunes.apple.com/se/app/fartkameror-sverige/id409303489?mt=8 
Tråkigt för Nokia-Apparna!
Nokia och J & J har enats om att inte längre sälja våra Nokia-appar på Ovi Store. Skälet är att J & J (då I & J)
gjorde ett felaktigt val av utvecklingspartner för produkten. Vilket medfört omfattande och berättigade klagomål
från kunderna som köpt Nokia-Apparna. Vi skulle ha valt en rysk utvecklingspartner i Uleåborg med stor
erfarenhet från Nokiautveckling. Istället valde vi en lokal partner i Västerås som hävdade att man hade den
nödvändiga kompetensen och uthålligheten för uppdraget. Med facit i hand så har det visat sig att
utvecklingskostnaderna överskridit det som förespeglats oss som kund, uppdateringarna av databasen har inte
fungerat som för Sherpan och iPhone, samt att vår utvecklingspartner i praktiken upphört med framåtsyftande
verksamhet efter ägarkonflikter och rättstvister mellan de två huvudägarna i bolaget. J & J ska se om vi med hjälp
av vår källkod kan hitta en lösning på uppdateringsproblemen. 
Att sälja ett stadsradhus är ett hästjobb!
Köpte i augusti 2012 en Bostadsrätt i NCCs nybygge i Slottsträdgården på Stallhagen i Västerås. Som är klart för
inflyttning i oktober 2013. Bestämde mig för att sälja stadsradhuset i Västerås City i god tid. Flytten från
Skrapankvarteret är nu klar och köparen flyttar in inom kort Bor nu sex månader i 2 r.o.k. på Bjurhovdatoppen
bland flyttkartonger och uppackade tillhörigheter. Därefter slutflytt till Slottsträdgården den 9 oktober 2013. Hela
processen med att välja mäklare, styla lägenheten för försäljning, städa undan prylar vid individuella visningar,
plocka fram prylar efter visningar, få ett seriöst bud, förhandla, komma överens, planera flytt, kasta prylar, sälja
prylar, skänka bort prylar, magasinera prylar, flyttstäda och flytta är – ett hästjobb! 
En månads förkylning!
Det sägs att årets influensa var av tre olika sorter. Tror att jag prövade på alla tre sorterna under en månad. Host och
krax! 
Sportlov på Madeira!
Årets sportlov med yngste sonen tillbringades på Madeira. Alltid lika kul att resa med Victor. Han är suveränt
ressällskap. Vi har flyt i gemensamt beslutsfattande när vi ute och reser och man måste ta beslut hela tiden.
Madeira med vacker natur, 20 grader på dagen och 15 grader på natten, med fin golf, bad i pool, portugisisk
elitfotboll, bilturer, god mat från havet och femstjärnigt hotell till resonabelt pris http://www.vidamarresorts.com/vidamar-madeira/madeira-hotel - var bra. 
Ha en bra vår!
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