
Samglas säkrar efter mordbrand.
Restaurang Grill på Drottninggatan i Stockholm
blev en novembernatt totalt utbränd vid en eldsvå-
da. Polisen klassade branden som mordbrand, men
ingen människa kom till skada. Tidigt på morgonen
hade brandkåren eldsvådan under kontroll. Runt
restaurangen ligger många kontor, av vilka många
kraftigt rökskadats. När släckningsarbetet var över
var nästa steg att säkra brottsplatsen. Ett arbete
som kräver omedelbara insatser och erfarenhet.
Samglas fick totalansvaret för att säkra hela fastig-

heten. Sju servicebilar och femton glasmästare var
snabbt på plats och kunde konstatera att hundratals
glas var förstörda och att entrén hade omfattande
skador. Anders Liljegren, arbetsledare på Samglas,
berättar att det redan under måndagskvällen var
ofarligt för allmänheten att vistas vid området.
Insatsen, fortsätter Anders, var krävande men också
en bra test på vår förmåga att agera i akuta och
pressade lägen – jag är stolt över det sätt som perso-
nalen skötte jobbet.
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Nya annonser 
Vi har gjort nya annonser som vi skall ha med i
Gula Sidorna, Lokaldelen samt Din Del under
2008. 

Ny hemsida ökar trafiken
Ibland lönar det sig att
modernisera sin hemsida.
Det inser vi nu när snart
ett halvår har gått sedan vi
lade upp den nya snygga
hemsidan. Besökaranta-

let har ökat med drygt 50% och är ständigt i
ökande månad för månad. Att sajten blivit intress-
santare och läsvärd bevisas av att vi under oktober
hade 377.400 träffar på vår hemsida, att jämföra
60-70.000 träffar/månad på den gamla sajtens tid.
Uppskattningsvis lär 26.000 olika personer varit
inne och surfat på vår hemsida under 2007. 

Men en hemsida får inte vara statisk om den
skall fortsätta genera intresse. 

Har du nyheter, erbjudanden eller annan info
som kan berika Samglas och/eller våra läsare, tar vi
tacksamt emot dessa. Nyckelkvitton

Varje depå kan inom kort beställa
nyckelkvitton på netshopen.Personallån, 390:-/tim

Att vi under toppbelastning lånar personal av
varandra är en fördel vi har visavi våra konkurren-
ter och kan vara skillnaden mellan att få ett stort
jobb eller inte. Diskus -
sioner har förts om vil-
ket internt timpris som
skall gälla, och överens -
kommet är fr o m nu
390:- exkl moms.

Ny depå på Östermalm
Även Ferrari, Morgan och Bentley kan drabbas av
stenskott, inbrott och annat elände. Nu har även
stadens bäst bemedlade närhet till förstklassig
Samglasservice, närmare bestämt på Frejgatan 11.
Servicedepån kommer att verka under namnet
Samglas Östermalm, och är en filial till AA-Bil-
glas/Samglas Solna Bil och kommer endast att
jobba med bilglas. 

Samarbete ger
fri stenskotts -
lagning
Året ut gör vi en kampanj med
Trygg Hansa där vi erbjuder
kunden stenskottslagning utan
kostnad. Under denna kampanj
kommer vi att köra radioreklam
på Mix Megapol, Rockklassiker,
Vinyl. Vi hade bl a 5 st annonser
om detta i Aftonbladets sport-
blad ”allsvenskan”. Några inom
Samglas kommer även lokalt att
köra annonser i lokaltidningen
Mitt I. 

”Utsiktsplåster” 
uppdateras
Vi kommer att uppdatera våra
”utsiktsplåster” med alla nya
medlemmar/depåer. Detta kan
du efter årsskiftet beställa på net-
shopen.



Samglas ännu starkare i Göteborg
Vi har nöjet att välkomna en ny medlem i Samglasfamiljen, Lundby Glasmästeri på Hisingen i Göteborg. 

Samglasalltid ”topp-fyra” 
Internet är en vanlig väg att för många söka hant-
verkare. Nu kommer vi garanterat att också synas
där. Vi har köpt ”topp-fyra-placering” på eniro.se
och hitta.se. Detta kommer innebära att vi alltid
kommer ligga bland de fyra översta träffarna oav-
sett om kunden söker centralt eller lokalt. Detta
gäller även sökning på era juridiska namn.

Samglas är hockey!
Vi har gjort ett nytt sponsoravtal med Djurgården
hockey och kommer under Elitserien 2007/2008
att ha ännu mer sargreklam. Vi kommer att ha som
tidigare samt att vi på alla plexiglasen kommer ha
en meterlång logodekal. Att Samglas är det naturli-
ga valet för hockeyfantaster tummar vi inte på.
Men alla hockeyfantaster i det här landet är inte
djurgårdare. Därför har vi skrivit på ett sponsor -
avtal med Södertälje Hockey & Huddinge hockey
för att se till att vi syns på hemmamatcherna.

Samglas i Strängnäs
Staden som är en naturlig knutpunkt i landskapet
där land möter vatten, och där vägar mot söder och
öster sammanstrålar. Säte för biskopar sedan 1120
och med stadspriviligier redan 1315. Strängnäs var
samlingspunkt för handel och för den sörmländska
lagsagans tingsförsamling. Den årliga marknaden,
Samtinget, som är belagd 1327 men kan ha äldre
anor; kom att bestå fram till 1800-talet. Strängnäs
blomstrade under senmedeltiden till följd av kyr-
kans och biskopens ökade makt. I denna historiska
miljö finns numera också Samglas. Hjärtligt
 välkomna önskar vi Åke och gänget.



Mot nya mål med precision!

Utvecklingen har verkligen gått framåt, och det i en
takt som gjort Samglas till en faktor att räkna med i
hela branschen. Snart kan vi inte bli mycket star-
kare i Stockholm, med den nya depån på Kungshol-
men täcker vi huvudstaden bättre än någon annan.

Våra samlade resurser ger oss också många nya
affärer - alla som var med i arbetet att säkra efter
branden på The Grill vet vad jag pratar om. En
imponerande insats och ett bra bevis för vad sam-
verkan innebär när det verkligen är skarpt läge.

Så sakteliga börjar vi också bli ett begrepp i
Göteborg. Tre duktiga medlemmar banar väg för
vad som komma skall i västkustens huvudstad.

Du kanske undrar; springer vi för fort, hinner vi
med, och vad är slutmålet? Svaret är att vi inte
springer fortare än benen bär oss, vi tar inte in fler
medlemmar än att vi kan serva dem all den kunskap
och marknadsmaterial som behövs. Expansion i sig
får aldrig bli ett självändamål, utan expansion med
bibehållen kvalitet är den enda vägen att gå. Dess-
utom – varför skall någon bli medlem i Samglas -
familjen om man inte tillförs något extra? 

Slutmålet är att vi på riksbasis skall bli en orga-
nisation att räkna med, en organisation som kan ge
sina medlemmar unika inköps-, marknads- och ima-
gemässiga fördelar. Kunderna i sin tur skall känna
att Samglas är det bästa alternativet på marknaden,

en organisation med muskler, kompetens och kon-
kurrenskraft. Dit har vi fortfarande en bit kvar, men
vi jobbar på det. Outtrötteligt!

Våra framgångar är i hög grad beroende av din
och dina kollegors insats. Det är lätt att vara VD
när organisationen genom sin kompetens och käns-
la för service krattar managen. Det märks tydligt
när vi förhandlar med potentiella medlemmar
 vilken respekt de har för vårt kunnande. Därför
kommer vi även framöver ha stort fokus på vilken
kvalitet och service som vi levererar. Ingen kedja är
som bekant starkare än sin svagaste länk.

Julen närmar sig med hög fart, och får jag inte
personligen tillfälle att tacka er alla för ett fan-
tastiskt 2007, vill jag passa på att göra det här. Det
är en ära och glädje att, tillsammans med dig och
dina arbetskamrater, bygga upp ett Samglas som
garanterat kommer att slå svensk glasbransch med
häpnad. Får man leka lite med ord kan man tra-
vestera det ryska ordet glasnost som revolutione-
rade hela östblocket. Samglas egen lilla Glas-nost
blir lika spännande!

God Jul och Gott Nytt År

Anders Jensen, VD

Ordspråket
På varje marknad finns två slags tokstollar; de som begär för mycket och de som begär för litet. 

Ryskt ordspråk

Företagspresentationen kommer snart!
I förra numret av denna tidning berättade vi om den nya fina företagsbroschyren som snart skulle komma.
Men i den takt som vi expanderar insåg vi att den snart skulle bli inaktuell, men vi har nu försökt att göra
den så tidlös som möjligt och vi räknar med att den distribueras under första kvartalet 2008.


