Kvartalsbrev från Evert Jonsson Gruppen, Q2/2008
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) samt IQlink Ky med säte i Joensuu, Finland
(http://www.iqlink.fi) Verksamheten i EJG startade den 1 mars 2006.

Glädjande utveckling för Isaksson & Jonsson & Sherpa GPS!
I & J´s (www.isakjonsson.com) distributör KG Knutsson (www.kgk.se) för trafiksäkerhetsprodukten
Sherpa 1000 GPS har lagt en andra större order under andra kvartalet. Sherpa GPS finns nu att köpa
hos fackhandel som Autoexperten (www.autoexperten.se), återförsäljare för FIAT och Alfa
Romeohandlare i Sverige, samt en rad olika regionala och lokala bil- och biltillbehörsfirmor. Efter att
alla ”fotobokser” i Norge inkluderats med I & J´s kvalitetskrav på databasen ”99-100 % rätt”
(position, hastighetsbegränsning och färdriktning) så har vi nu inlett arbetet med att få till stånd ett
avtal med en rikstäckande norsk distributör för Sherpa GPS. Det verkar nu dessutom som att allt fler
ser fördelarna med månadsvis och kostnadsfri uppdatering av Sherpa GPS. Affärsmodellen som
tillämpas av många leverantörer av navigatorer med inbyggd funktion för fartkameravarning, är att
man måste betala för prenumeration på uppdateringar eller betala varje gång man uppdaterar. Vi tar
bara betalt en gång. När du köper Sherpan.
Nya tag efter bra arbetsinsats och förlorad storföretagsoffert!
EJ Tech Sales AB har tillsammans med NED Software Oy (www.ned.fi) arbetat sedan hösten 2007
med att forma ett samarbete kring rysk mjukvaruutveckling med ett börsnoterat svenskt
konsultföretag, stödja igångsättningen av ett stort IT-projekt hos en mycket stor svensk industrikund
till konsultbolaget, samt lämna offert på rysk mjukvaruutveckling för pilotfasen på det aktuella ITprojektet. Vi utvärderades av slutkund som mest på hugget av anbudsgivarna, minst likvärdig i pris
och kompetens i konkurrens med ett meriterat indiskt storföretag inom mjukvaruutveckling. Likväl
åkte vi ut i det stora industriföretagets slutgiltiga val av leverantör på – företagsstorlek. NED Software
kan i nuläget mönstra ca 100 mjukvaruutvecklare för denna typ av uppdrag, medan det indiska
storföretaget har 3000 dito på lönelistan. Trots det negativa utfallet av just denna affär, har arbetet
stärkt det börsnoterade konsultföretagets förtroende för EJTS & NED´s kompetens, konkurrenskraft
och professionalism. Så det lär nog bli affär ändå med någon kund som inte blir lika nervös av att
köpa viktig IT-infrastruktur från kompetenta och konkurrenskraftiga företag med lite färre folk på
lönelistan än mjukvarujättarna i Indien. Måhända är det för små och medelstora företag som vill göra
affärer i den svenska storföretagsvärlden lika som det var för kärlekskranka ynglingar för etthundra år
sedan i bondbyarna i Norrland. För att få fria till någon flicka i grannbyn, åkte den kärlekskranke unge
mannen på ett rejält kok stryk av grabbarna i grannbyn som vaktade på sina intressen.. Först om
ynglingen i den ojämna striden med ett gäng hårdingar visat stryktålighet, accepterades nykomlingen i
gemenskapen. Därefter fick ynglingen fria till flickan i grannbyn om ömsesidigt tycke dem emellan
uppstod. Nya affärsmöjligheter förväntas i augusti om allt vill sig väl.
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Land och rike runt med BRIKKS och Birgersson!
Efter överenskommelsen mellan Labs2 (www.labs2.com) och EJ Tech Sales
(www.evertjonsson.se) om marknadsföring och försäljning av affärssystemet BRIKKS för
automatisering av affärer och drift av Stadsnät bokar vi nu möten med folk runt om i vårt
avlånga land. De första BRIKKS-affärerna beräknas komma under fjärde kvartalet 2008 och
första kvartalet 2009. Birgersson var först med ”bredband” för drygt 10 år sedan – ett ord som
bara en person i rummet hade hört talas om när ledningarna i Västerås och Eskilstuna
kommuner träffades i Kvicksund för ca 10 år sedan. Birgersson är också först med
”helautomatiserat bredband för stadsnät” i en värld som idag är manuell eller halvautomatisk.

En fjärde blomma i buketten?
Under mitt besök i USA inleddes förhandlingar om en fjärde – och troligen sista på ett tag –
agentur för en ny high tech produkt. Företaget är baserat i Virginia och har utvecklat en
patenterad lösning med demoexemplar framtagna, som gör att gravt handikappade, folk med
ledbesvär, Parkinsons sjukdom, etc., kan använda en dator praktiskt taget lika bra som en fullt
frisk person. Förutom den ökade livskvaliteten med att kunna nyttja allt som Internetvärlden har
att erbjuda och datorn som hjälpmedel att uttrycka sig, så kan det också innebära att personer
med kraftigt nedsatt funktion i händernas rörelseförmåga kan börja jobba. T.ex. ett jobb på ett
Call Center där röst, personlighet och arbetsförmåga med dator är allt som krävs på jobbet. Får
vi ihop de affärsmässiga villkoren i agenturavtalet så startar marknadsföringen och
försäljningen av denna produkt i Sverige första kvartalet 2009.
Lillbrorsan och Praktiska lagda Lotta har blivit PhD…
Lillbrorsan Bertil disputerade nyligen vid det utmärkta universitetet i Umeå. Han har genom sin
forskning kommit fram till att risken för kvinnor är större än för män när det gäller att drabbas
av whiplash skador vid påkörning bakifrån i trafiken. Risken är två gånger större för kvinnor
som åker i passagerarsätet och fem gånger större för kvinnor som kör. Avhandlingens resultat
möttes av stort forskar- och medieintresse både i Sverige och utomlands. Umeå Universitets har
en långa sändlista till ansedda forskningsinstitut och media över hela världen. Förutom
uppmärksamhet i storheter som brittiska BBC, väckte resultatet även intresse från media i det
präststyrda Iran.. Sett ur islamistisk perspektiv är resultaten mellan olycksrisken för kvinna i
förarsätet och passagerarsätet intressant. I den delen av världen är det inte ovanligt med
synpunkten att kvinnor inte ska köra bil. Häpp! Dr. Charlotte Norrman, tidigare praktisk lagd
medarbetare i Teknikbyn, Västerås, har under tredje kvartalet disputerat vid det utmärkta
universitetet i Linköping. Så nu tillhör man väl den akademiska underklassen med en dammig
Ek. Lic-examen från det utmärkta universitetet i Umeå. Och ska det bli något utmärkt
universitet av den alltmer mediokra och nerkörda högskolan i Västerås och Eskilstuna, så
behöver nog Professor Magnus Söderström, tidigare utmärkt rektor för Mälardalens högskola,
komma tillbaka som kompetent rektor för Mälardalens högskola a.s.a.p.
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Norge är ett vackert land där bara räksallad är billigare än i Sverige
Efter drygt 500 mil längs de norska vägarna för att kolla inköpt databas för norska
”fotobokser” till databasen för Sherpa GPS, så är det helt klart. Norge är världens vackraste
och – troligtvis – dyraste land. Fjordarna, vattenfallen, forsarna, 25 km tunnlar genom berget,
många mil i tunnlar 250 meter under havet, färjor, kurviga vägar långs bergssidorna, skogen,
ängarna, båtarna, de pittoreska städerna och de vackra husen – allt är världsklass. Jag har rest
en hel del, så jag har något att jämföra med. Dyrt är det också i Norge. Det mesta som kostar
50 pengar i USA, kostar 100 pengar i Sverige, det kostar 200 pengar i Norge. Utom räksallad
(på korv och bröd). Räksalladen kostar 6 NOK (= 7,2 SEK) att jämföra med 10 SEK i
Sverige. Fisketraditionen lever kvar även om den inkomstbringande oljan flödar i vårt
nordiska grannland.
Familjen, Företagen, Förtroendeuppdragen och Företagarna…
Det har varit en intensiv vår med livets vardagspuzzel mellan de fyra ”F"-ena: Familjen med
lite föräldraledighet med fyrårig son, hämtning och lämning på dagis, ibland en sjukdag för
grabben, samt hustru som varje dag pendlar till och från jobbet i Stockholm. Affärerna i de
hel- eller delägda Företagen i EJG måste skötas för att dessa ska ta in mer pengar än de ger ut.
Förtroendeuppdragen i kommunen som tar mera tid än beräknat när ungdomarna hoppar av
under mandatperioden och ”veteraner” som undertecknad måste ta över. Det normala i
politiken tycks nu tråkigt nog vara att en yngre slutar och ersätts av en äldre. Slutligen har jag
också invalts i mötesglada Företagarnas styrelse i Västerås och Västmanland. Så frågan är
alltså inte om det ibland kör ihop sig. Frågan är om man har järnkoll på sina prioriteringar och
att man kan stå upp för dessa ang. vad som är viktigt, viktigare och viktigast när
vardagspuzzlet inte går ihop. Och att kunna le när man delvis missköter något som är viktigt
därför att man är upptagen med något som är ännu viktigare eller kanske rent av allra viktigast
av allt. ☺
Antigua – Here we come!
Inom kort åker undertecknad och familjen på tre veckors semester till ett ställe där man vet
vilket väder vi får under semestern. Det blir sol och 29-30 grader varmt på dagen, 26 grader
varmt på kvällen och det brukar vara 15 minuters tropiskt ösregn på eftermiddagen som rensar
luften. Info – http://www.antigua-barbuda.org/
Evert Jonsson Tech Sales AB
Evert Jonsson
Grundare, Ägare och VD
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