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Så här kan en brevmall se ut! 

 

 

Underlag 
Det vi behöver för att bygga en brevmall är ett word dokument eller pdf fil 
på hur ni vill att den ska se ut. 
Sedan behöver vi få bilderna för sig i jpg format och rätt storlek. Vi vill 
även veta textstorlek och teckensnitt och eventuell färg på text. 
 
Ni får ett prov att godkänna innan uppläggning! 

 

Typsnitt 
Typsnitten som man kan välja på är: 
Arial, Comic Sans MS, Courier, Courier New, Georgia, Impact, 
Lucida Console, Lucida Sans Unicode, MS Sans Serif, MS Serif, 
Palatino Linotype, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS och Verdana. 

 

 

 

 

Tre saker att tänka på! 
Välj antal artiklar ni vill ha i nyhetsbrevet 
Välj antal bildrutor och var dom ska ligga i nyhetsbrevet 
Mallen kan fortfarande ha olika utförande i utseendet så som bakgrundsfärg, 
spaltform, almanacka m.m. Hör gärna av er om ni har några funderingar 

 

 

 

 

Viktigt att tänka på! 
När ni är klara tryck på skicka provmail. Då får ni ett eget exempel i er 
e-post. Kontrollera stavning, bilder, länkar m.m. Ska ni bifoga något 
måste det göras efteråt då det inte kommer med i provmailet. 
Sen kan ni skicka ut. 

 

 

 

 

 



 

 

 Möjligheter i brevmallen 
Ni kan lägga upp eller byta bilder via knappen längst upp till höger i marginalen. 
Ni kan även lägga in länkar. Markera t.ex. Läs mer här, gå till marginalen och 
tryck på länkknappen med en jordglob. Ladda upp, klart! 
Läs mer här!  

 

 

 
 
 
Vad händer vid utskick 
Ni får en bekräftelse på utskicket. Ni får själva brevet ni skickat ut. En 
kopia av brevet lägger sig i dagboken på företagen. På förstasidan i 
ForReg har ni senaste utskicket i Excel som ett arbetsdokument om ni 
vill. 
 
Ni kommer att få det vi kallar för återstudsar i er mail. Använd 
piltangenten till höger på ert tangentbord. Markera från första till sista 
återstudsen och maila till oss på vår forregadress. Då kontaktar vi 
företaget och ni har fler korrekta e-postadresser till nästa utskick! 
 
Ni kan även trycka på knappen exportera till PDF för pappersutskick 
eller utlägg på er egna hemsida!  

 

 
 
Pris 
En brevmall kostar 5000,- som en engångskostnad. Självklart kan ni ha flera brevmallar. 
Ni kan även ha en i Vakant för fastighetsaktörer. 

 

 

 

Boka in i almanackan! Här kan ni lätt lista upp händelser med 

vår nya evenemangskalender! Alla anmälda samlas på ett 

ställe.  

Frukostmöte 

Ni är välkomna på frukostmöte! 
Läs mer här! 

 

Morgonsoffan 

Nu är det dags för en träff i morgonsoffan! 
Läs mer här! 

 

Upphandlingsseminarium 
Välkommen till ett seminarium om upphandling! 
Läs mer här! 
 

 

Ansvarig utgivare Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun. 
Har du synpunkter eller tips till "Näringsliv & tillväxt", kontakta Tina Erlandsson eller ring 0470-414 17. 
Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen, mejla avregistrering av nyhetsbrev till 
naringsliv@vaxjo.se. 
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Här är en färdig brevmall 

Näringsliv och tillväxt nr 1 2013! 

 

 

 

 

Nyheter 

Ny studie visar att IT-sektorn skapar flest jobb i Växjö 

En färsk studie över företagandet i Växjö under åren 2006-2011, som gjorts av 

analysföretaget Gruffman Reje, visar att de flesta företagen i Växjö är välmående. De 
branscher som är mest konkurrenskraftiga är företagstjänster och IT, logistik, 
partihandel och byggsektorn. Även tillverkningsindustrin är stark. 
- IT-sektorn är ledande i Sverige på tillväxt och att skapa nya jobb. Jag har kontakt med 

flera IT-företag som är intresserade av att flytta till Växjö. Vi har gjort oss kända som en 
stark IT-region, säger näringslivschef Thomas Karlsson. 
Studien visar även att Växjöföretagen är konkurrenskraftiga även vid 
konjunkturnedgångar. Volvo i Braås återhämtade sig t ex snabbt efter senaste 

lågkonjunkturen.  
Läs hela studien här! 

 

Träffa Boris Lennerhov på nästa frukostmöte 

13 miljoner par sockar, 325 396 påsar Ahlgrens bilar och 5,5 miljoner leksaker – det 
säljer Boris Lennerhov under ett år på Gekås i Ullared. Boris är känd för sitt kreativa 
företagande. Hur har han lyckats med den omöjliga uppgiften att få ett företag på en 
mindre ort att bli en stor shoppingmetropol och Sveriges största besöksmål? Den 7 

februari bjuder Nätverket Expansiva Växjö och Ung företagsamhet in till gemensamt 
frukostmöte och temat är Kreativt företagande. Förutom Boris Lennerhov kommer vi 
även att få lyssna till Dennis Westerberg, inspiratör, kreatör, kommunikatör som ska 
prata om hur kreativitet kan vara en gåva. Mötet gästas även av UF-företagare i Växjö - 

allt för ett laddat utbyte av kreativa tankar! 
Läs mer här! 

 

Jobbiväxjö.se ställer ut på mässa i Holland 

Det råder fortfarande brist på kompetens inom IT och teknik i Växjö och jobbiväxjö.se 

uppdateras ständigt med nya lediga jobb. Det har även tillkommit flera nya företag som 
valt att marknadsföra sina jobb genom kampanjen, t ex IST och IKEA IT. Det  finns nu 
även intresse för att leta arbetskraft internationellt och jobbiväxjö.se kommer därför att 
åka till emigrantsmässan Emigratiebeurs i Holland den 9-10 februari. Mässan har ca 

10 000 besökare och 129 kommuner i Sverige kommer att finnas representerade. Vi 
kommer att ställa ut tillsammans med projektet TvärDrag som inom kort lanserar sitt 
nya varumärke Södra Småland. Här har de åtta kommunerna i  södra Småland gått 

samman för att locka fler att flytta till denna region. Förutom IT- och teknikjobben 
kommer även Landstinget att följa med till mässan och marknadsföra sin jobb.  
Läs mer här! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEC växer och förstärker 

IEC (Information Engineering Center) har sedan årsskiftet förstärkt organisationen med 
en ny projektassistent, Gunilla Bernholtz som kommer att arbeta deltid.  
- Det är en välbehövlig förstärkning för vårt nätverk. Med närmare 130 medlemsföretag, 
12 (snart 13) intressegrupper och ett fokus på hela Linnéregionen - Kronobergs och 

Kalmar län - blir också uppgifterna alltfler och det känns väldigt bra att stärka upp på 
detta sätt, säger koordinator Lars Hornborg. 
IEC är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och 
offentlig sektor. Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning, 

forskning & utveckling och kunskapsutbyte inom fältet Information Engineering. 
Till en början får Gunilla Bernholtz ett huvudansvar för IEC:s administrativa processer 
kring medlemshantering och successivt utökas uppgifterna sedan till att arbeta med 
aktiviteter och olika informationskanaler. 
Läs mer här! 

 

Business & forechecking med hockey på Vida Arena 

Växjö kommuns näringslivskontor och Kalmarsund Promotion bjuder in till  "En 

blomstrande Linnéregion - alternativet till storstadsregionerna för människor och 
företag". Syftet är att bygga relationer mellan företagen i Kalmar och Växjö. 
Programmet, som även denna gång förlagts till Vida Arena, kommer att bjuda på 
diskussioner kring temat "Linnéregionen" och på plats finns kommunalråden i Växjö 

och Kalmar, Bo Frank och Johan Persson. Kvällen avslutas med mingel och grillbuffé 
innan det är dags att bänka sig för matchen Växjö Lakers - AIK. Inbjudan vänder sig till 
alla företag i Växjö och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. 
Läs mer här! 

  

 

Boka in i almanackan! 

23 januari kl. 13.00 − 22.00 Business & Forechecking 

Växjö kommuns näringslivskontor och Kalmarsund Promotion bjuder in till  "En blomstrande Linnéregion - alternativet 

till storstadsregionerna för människor och företag" på Vida Arena. 
Läs mer här! 

 

7 februari kl. 7.30-9.30 Nätverket Expansiva Växjö frukostmöte 
Kreativt företagande - injektion för framtiden. Oléo, Västra Esplanaden 5  
Läs mer här! 

 

27 februari, kl. 18:00 − 21:00 Uppstart Nätverk Göteborg 

Mer info kommer! Om du vet någon som skulle vara intresserad av att vara med i nätverk Göteborg skicka ett mail 
till: expansiva@vaxjo.se. 
Läs mer här! 

 

28 februari kl. 13.00-17.00 Jobbmässa på Bergendahlska gården 

Jobbmässa för att informera Växjö kommuns gymnasieungdomar om vilka olika möjligheter de har att söka 
sommarjobb 2013.  
Vill ditt företag delta? Kontakta Elin Persson elin.persson@vaxjo.se eller 0470-796853 

 

7 mars Amår - arbetsmarknadsdag på Linnéuniversitet 

En arbetsmarknadsdag på Linnéuniversitetet där företag och studenter möts! 
Läs mer här! 

  

  

Ansvarig utgivare Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun. 
Har du synpunkter eller tips till "Näringsliv & tillväxt", kontakta Tina Erlandsson eller ring 0470-414 17. 
Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen, mejla avregistrering av nyhetsbrev till naringsliv@vaxjo.se. 
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