Kvartalsbrev från EJG, Q3/2010
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.

Min vän Sven-Arne Paulsson har gått ur tiden
Min kamrat, vän och vapendragare i Teknikbyn – Sven Arne Paulsson – avled den 31 augusti efter en
kort tids sjukdom. Ett liv fullt av ljus släcktes ner på mindre än ett halvår. Vi är många som saknar
honom. Ett proffs och en fin människa har gått ur tiden.
Nio månader av medveten ”Nokia-tystnad”
För er som regelbundet läser nyhetsbreven från EJG så har ni säkert noterat att jag har inte skrivit
något nyhetsbrev för Q1 + Q2 detta år. Det huvudsakliga skälet till detta är att I & J först nu kan
berätta om vår drygt sex månader långa App-utveckling för Nokia – världens största
mobiltelefontillverkare. Arbetet har skett i samarbete med företaget Soft Solutions
(http://www.softsolutions.se) Nu finns vår trafiksäkerhetstjänst med alla fartkameror i Sverige,
Finland och Norge i din Nokiatelefon på Ovi Shop –
http://store.ovi.com/content/47009?clickSource=homepage Totalt fungerar tjänsten på 27 av Nokias
över olika telefonmodeller. Du hittar också info våra App-tjänster för Nokia på
http://www.nokiaspeedcams.com/
Högsta kreditvärdighet för EJ Tech Sales AB
Den 24 maj intygade UpplysningsCentralen AB (UC AB) den 24 maj 2010 att Evert Jonsson Tech
Sales AB erhållit klassificeringen ”Högsta kreditvärdighet” (Riskklass 5) enligt UC Risk Det är
positivt att ha med sig i bagaget när lågkonjunktur och efterdyningar av finanskrisen fortfarande råder.
ViaEuropa har kört igång KO-jobbet i Strängnäs och Norrköping!
Under andra kvartalet har min uppdragsgivare ViaEuropa i Lund kört igång entreprenaderna
som Kommunikationsoperatör åt stadsnätet i Strängnäs (http://www.sevab.com) och åt Tele
2/Hyresbostäder i Norrköping (http://www.tele2.se + http://www.hyresbostader.se ) Både
Tele2/Hyresbostäder och SEVAB har uttryckt sitt gillande hur ViaEuropa sköter jobbet som
Kommunikationsoperatör i respektive nät.
I&J:s App på iPhone tickar på…
Sedan årsskiftet 2009/2010 finns I&J:s fartkameratjänst också för iPhone. Affärerna tickar på och vår
App ligger normalt sett på plats 1 till 10 på topplistorna för navigation på iTunes Store i Sverige,
Norge och Finland. Länk till den Nordiska Appen http://itunes.apple.com/se/app/farkameravarnare-norden/id347827078?mt=8
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5 kommunala uppdrag blir 2!
I valet 2010 gick det inte lika bra som i valet 2006. Centern gjorde ett dåligt val i hela landet
utom i Stockholms stad och Stockholms län. Alliansen förlorade till de rödgröna både i
landstingsvalet och kommunvalet. Centern i Västerås tappade en tredjedel av rösterna och
hälften av mandaten i kommunfullmäktige. Fyra mandat år 2006 blev bara två efter årets val.
Då jag själv stod på tredje plats på listan så blir jag istället förste ersättare i
kommunfullmäktige efter två mandatperioder som ordinarie ledamot. Till detta kommer ett
uppdrag som ordinarie ledamot i Fastighetsnämnden där jag nu påbörjar min tredje
mandatperiod. Till detta kan läggas att motivationen för valkampanjande var minimalt under
den tid som jag såg min vän Sven-Arne Paulssons liv släckas ner. Yrkespolitikernas kamp om
makten att bestämma över andra och skattefinansierad egen försörjning, kändes inte så viktigt
denna gång. Fem kommunala uppdrag blir nu två, vilket frigör tid för affärerna. Trivs bättre
med försörjning via en faktura än via uttaxering.
Begåvade barn!
Den tidigare statsministern Thorbjörn Fälldin sa en gång: ”Det man inte har i huvudet, det har
man inte.” Därför gläder det mig att alla mina tre barn verkar ha huvudet på skaft. Alla tre går
som tåget på respektive skola. Min äldste son är i höst klar med sin Civilingenjörsutbildning
på KTH (http://www.kth.se) Nästa höst är han klar med sin Masterutbildning på
Handelshögskolan i Stockholm (http://www.hhs.se) som han läst parallellt med utbildningen
på KTH. Mellandottern går som en varm kniv genom smör på Civilekonomutbildning vid
Göteborgs Universitet (http://www.gu.se) . Slutligen har min yngste son checkat ut från
dagiset i Rudbecksparken och börjat i förskoleklass på Fridnässkolan i Västerås där han lär
sig skriva, läsa och räkna. (http://www1.vasteras.se/fridnasskolan)
Jag tillönskar läsarna en skön höst!
Med vänlig hälsning
Evert Jonsson Tech Sales AB
Evert Jonsson
Grundare, Ägare och VD
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