Kvartalsbrev från Evert & Bolagen, Q4/2011
Evert Jonsson Gruppen (EJG) består idag av de helägda bolagen Evert Jonsson Tech Sales AB, Evert Jonsson
Consulting AB, samt Jonsson & Jonsson HB.

Gott slut på ett hårt år (1) !
År 2011 var verkligen ett prövningens år. Året inleddes med att underleverantören för programmering
till vår första App-satsning på iTunes stämde I&J i domstol med grundlösa påståenden om att vi inte
hade rätt att sälja våra första vinröda Appar på Apples iTunes Store. Detta efter att underleverantören
året innan sagt upp samarbetet, vägrat återlämna I&J:s kameradatabas och på egen hemsida deklarerat
avsikten att lansera en egen Fartkamera-App på iTunes. Den drygt årslånga rättstvisten är nu löst genom
förlikning som fastställts i domstol. För att komma vidare har J&J tagit fram en ny och bättre App med
en ny och bättre underleverantör - http://www.dfany.com/ Dessa nya gula Appar ligger normalt sett på
plats 1 – 10 på topplistan (av totalt 200 Appar) för iTunes/Navigation i Sverige, Finland och Norge http://itunes.apple.com/se/app/fartkameror-sverige/id409303489?mt=8
http://itunes.apple.com/se/app/nopeuskamerat-suomi/id409313220?mt=8
http://itunes.apple.com/se/app/fotoboksvarsler-norge/id409310983?mt=8
http://itunes.apple.com/se/app/fartkamera-se-no-fin/id409312862?mt=8
Gott slut på ett hårt år (2) !
År 2011 inleddes och fortsatte med växande oenighet med de två hälftenägarna i HB Isaksson & Jonsson
om bolagets inriktning, bolagsmännens arbetsinsats, samt hur frågan med den advokatkostnadsslukande
rättstvisten, skulle hanteras. Frågan löstes i höst genom att jag köpte ut Isaksson hälftenägardel i I&J.
Bolaget blev nu Jonsson & Jonsson HB, ett Handelsbolag ägt av mina två helägda aktiebolag enligt
ingressen. Kvalitetssatsningen på Sherporna och Apparna, som våra ca 40 000 kunder är beroende av,
kan därmed fortsätta. Länk till J&J:s hemsida - http://www.isakjonsson.com/
Gott slut på ett hårt år (3) !
Mellan jul och nyår 2010 hände det något i Lund som skulle få konsekvenser för EJ Tech Sales i slutet
av året. Jonas Birgersson fick inte med sig Labs2 Bolagsstämma om att slå ihop etthundra Labs2-aktier a
ett öre till en Labs2-aktie till värdet av en krona. Och därmed möjliggöra nyemission om kassaflödet i
bolaget så kräver innan de större internationella projekten genererar det positiva cash-flow som täcker
kostnaderna för en hög ambitionsnivå med BRIKKS. När aktieägarna tog det beslutet, så blev direktiven
från styrelsen de vanliga: Ut med konsulterna, ned med kostnaderna och gör upp rättstvisten med
Bredband2 även om detta bara ger en bråkdel av vad de 60 MSEK som B2 är skyldiga Labs2 som en del
av köpeskillingen sedan bolaget såldes ut från Labs2-gruppen. Min basbeläggning av 3 arbetsdagar i
veckan åt Labs2/Viaeuropa, krympte därefter till en dag i veckan fram till slutet av november 2011.
Vilket var bättre än att åka ut helt och hållet. I slutet av november var dock kassan tom i Labs2.s
dotterbolag och styrelsen för Labs2 begärde att försätta min kontraktspartner Labs2 i Lund AB, i
konkurs. Samarbetet med det lönsamma bolaget ViaEuropa fortsätter dock som tidigare. Bortfallet av
intäkter från femårskontraktet med Labs2 har löst med ett nytt längre kontrakt med Bioenergiföretaget
Rindi Pellets med två stora nya fabriker i Älvdalen och Vansbro. Jag vill tacka Birgersson för 100 %
schysst uppträdande under detta svåra år. Full och ärlig information har gett mig tid att korrigera kursen i
det egna bolaget.

Plus att min sista faktura betalades strax innan konkursansökan lämnades in. Skulle alla i den
ruffliga kommunal-statliga-privata IT-branschen vara lika schyssta som Birgersson, så skulle
förtroendet i IT-branschen vara större, samarbetet bättre och vi skulle ha modernt bredband i
öppna nät åt alla i vårt avlånga land. Info - http://www.labs2.com/
Gott slut på ett bra år! (4)
Efter denna uppräkning ur eländeskalendern med gott slut, så vill jag också kortfattat lyfta fram
årets glädjeämnen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Apparna tickar på för iPhone och Nokia + Sherporna säljer än!
Rindi Pellets!
Frösåkersvägen!
Husbåtarna!
Anna-Karin Hatt!
Från 0 till 560 Vänner på Facebook!
Valsafari i Nordnorge!
Ryskt födelsedagskalas på finsk/ryska gränsen med grillad oxfile-shashlik på sabel!
På plats: Förstklassig NHL-ishockey: Tampa Bay Lightning vs Montreal Canadiens!
Akademikermöte vid UUU (Utmärkta Universitetet i Umeå)!
Luciasång av Barnen från Fridnässkolan i Mikaelikyrkan!
Äldste sonens dubbelexamen från KTH och Handelshögskolan i Stockholm!
Yngste sonens skojiga och klarsynta kommentarer om smått och stort i livet!

Länkar – www.evertjonsson.se och www.isakjonsson.com
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