Kvartalsbrev från EJG, Q3/2011
Evert Jonsson Gruppen (EJG) består idag av de helägda bolagen Evert Jonsson Tech Sales AB. Evert Jonsson
Consulting AB, samt Jonsson & Jonsson HB.

I&J blir J&J!
Handelsbolaget Isaksson & Jonsson finns inte mer. Det nya bolaget är Handelsbolaget Jonsson &
Jonsson. Efter diskussioner om bolaget framtida inriktning mellan bolagsmännen, så kom parterna till
slutsatsen att bolagets bästa är att Evert Jonsson Consulting AB, ett av mig helägt bolag, köper MI
Enterprise AB:s andel i Handelsbolaget Isaksson & Jonsson. Med 100 % ägarandel i HB Jonsson &
Jonsson säkerställs Sherpa/iPhone/iPad/Nokia-kundernas berättigade krav på uppdatering av
fartkameradatabas fyra gånger per år med marknadens högsta kvalitetskrav på sådana tjänster. Länk –
www.isakjonsson.com
30 år senare: Dags för Bioenergi igen!
Evert Jonsson Tech Sales AB har i dagarna tecknat avtal med Rindi Pellets AB om att sälja träpellets
som bulk till kunder som vill värma upp med 100 % förnyelsebar bioenergi i rektangeln med hörnen
Härnösand – Trondheim – Karlstad - Stockholm. Länk – www.rindi.se Började min karriär efter
universitetsstudier år 1983 på Råsjö Torv AB som med tiden blev Neova AB – www.neova.se Kul att
återigen koppla an till affärer i form av lagrad solenergi från växtriket.
Valsafari i Nordnorge: 3 valar x 12 elefanter per styck!
Årets semesterhändelse var fartkamerakörning med valsafari längs vägen i Andenes på Andöya i
Nordnorge! Min sin Victor och jag tog en tur en mil ut i Atlanten utanför Andenes och fick se tre
stycken jättestora kaskeloter (som kan väga upp till 75 ton per styck) i ytläge. Motsvarande vikten på
12 stora afrikanska elefanter. Som att få se en ubåt komma upp och fylla på syre för att därefter dyka
rakt ner – med fenan i luften - till upp till 3000 meters djup för att hitta föda åt ett 75 ton tungt
däggdjur.
Länkar – till Kaskelot & Victor på valsafari i Nordnorge;
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Victor på väg ut till valarna i Atlanten.

Ett halvår med Centerpolitik!
Sedan 1973 är jag med i Centerrörelsen. Först som CUF-avdelningsordförande, sedan som
ordförande för KårCentern i Umeå och därefter kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet
i Västerås Stad. Skrev efter valet 2010 till min f.d. klasskompis Maud att det var dags att
lämna över ordförandeklubban till någon annan. Ingen reaktion. 10 månader efter gjorde hon
som jag föreslagit. Lena Ek och Eskil Erlandsson kunde ha fått min röst om de kandiderat till
jobbet som partiordförande. Av de som gjorde det så fastnade jag för Anna-Karin Hatt, 38 år.
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Uppvuxen under enkla förhållanden, slutförda studier vid Göteborgs Universitet, jobb i
näringslivet på ledande positioner, statssekreterare i Statsrådsberedningen 2006 – 2010 och
Minister sedan valet 2010. De flesta partikamrater föredrog dock Annie Lööf, 28 år. Och med
det laget kör vi – Annie som näringsminister, Anna-Karin som Energi- och IT-minister, Lena
som Miljöminister och Eskil som Landsbygdsminister. Kan bli något. Särskilt om det sker i
konkurrens med partier som verkar ha ännu större problem än Centerpartiet. Som ”bara” har
brist på väljare… ;-)
Frösåkersvägen: Decentralisering kan vara bra!
Blocken i kommunstyrelsen i Västerås har under nästan ett årtionde inte kunnat ena sig om en
väg till Gäddeholm. Ett projekt som de röda gillar och de blå ogillar. Med lite överblick och
lite decentralisering av politikmakandet till fastighetsnämnden i Västerås har dock problemet
lösts. Genom att över blockgränserna ta tag i hela väginfrastrukturen på landet öster om
Västeråsfjärden, så kan nu de som bor i Frösåker, Lybeck, Harkie, Mårtenshamn, Fröholmen
och Gäddeholm får bra väganslutning till gamla Stockholmsvägen mellan E 18 och Irsta. Kul
att en ledamot och ett litet parti kan göra en skillnad… ☺
Minnesvärt tillfälle med Victor*!
I maj hade Professor Rolf A. Lundin samlat ihop de som då var lärare/doktorander vid
Institutionen för Företagsekonomi vid Umeå Universitet under perioden 1978-80. Ett idag
mycket välmeriterat gäng professorer, docenter, rektorer, direktörer och annat folk med en fin
titel och/eller en slant på kontot. Handelshögskolan i Umeå gav en utsökt presentation.
Universitetet var ett snäpp bättre. Umeå kommun företrätt av sin KS-ordförande Lennart
Holmlund(s) var bäst bland de förträffliga. Erbjöd på stående fot att vi i Västerås är villiga att
skicka upp hela kommunstyrelsen i Västerås i utbyte mot att Lennart Holmlund(s) kommer till
Gurkstaden och tar befälet. När dagen var slut vankades det fin middag med tillbehör. Trots
sällskapets kvalificerade meriter, blev det dock en viss tvekan om vem som skulle inleda
middagstalandet. Så jag frågade min sexårige son Victor, som lyssnat och ritat under dagens
föreläsningar, om han ville hålla första middagstalet. Svaret: Ja, det kan jag väl göra, sa han.
Pling i glaset med kaffeskeden. Victor: ”Trevligt att var här i Umeå: Har lyssnat på fina
föredrag under dagen. Maten var god. Och jag har lärt mig lite nya trick av (Håkan Boter –
min anm.) om hur man låtsas ta av tummen från ena handen. Kul att vara i Umeå. Tack!”Följt
av en stor varm applåd! ☺
Minnesvärt tillfälle med Christian*!
Nästa minnesvärda tillfälle var när min äldste som Christian i juni tog sin Masterexamen i
General Management vid Handelshögskolan i Stockholm efter att året innan klarat av sin
Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 1500 från hela världen
sökte elitutbildningen år 2009, 40 kom in, alla 40 som kom in var alla klara med examen i
juni 2011. Inga resttentor. En av de som klarade detta var min son Christian. Är jättestolt
pappa och kan gratulera företaget där han gjorde sitt ex-jobb till ett bra kap när de genast
anställde honom efter examen.
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Prestationer som måste firas*!

Med vänlig hälsning
Evert Jonsson Tech Sales AB
Evert Jonsson
Grundare, Ägare och VD
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