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Glad Midsommar!
 Snart firar vi Midsommar, det är helt säkert, men vad är det vi firar

egentligen? Ja därom tvistar de lärde. Det kan vara lite olika. Vad
firar du? Du kanske firar årets längsta dag? Eller solen och ljuset?
Kanske den långa och förhoppningsvisa ljusa och varma
sommarnatten? God mat och dryck i glada vänners lag? Att hoppa
runt i gräset och leka groda och annat skoj? Eller Johannes
Döparen?

  
Midsommar firas främst i Norden, greker och italienare hoppar inte
runt en stång och dricker brännvin. Finnar, danskar och norrmän
firar på ungefär samma sätt och det skiljer sig en del från vårt
svenska firande. Uttrycket Midsommar har bara vi, i Danmark firar
man Sankt Hans, norrmännen firar Sankthansaften och finnarna
firar Juhannus. 

  
Den från början hedniska högtiden har fått lite kristen prägel. I alla
fall till namnet. Men vikingarna hade häxjakt, och ingen häxjakt
utan ett rejält häxbål. I våra grannländer firar man fortfarande
midsommar, eller vad dom nu vill kalla högtiden, med bål och ofta
har man en häxdocka i bålet. Danskarna gillar att dansa kring bålet
stolt sjungande den traditionella sången “Vi elsker vårt land”.
Norrmännen kallar midsommar för Jonsuk och ägnar sig åt bål,
sång och mat. Och går gärna på tur i sin storslagna natur. Även
finnarna tänder bål och så badar man bastu förstås och smörjer
kråset med god mat och dryck. 

  
Och vi svenskar reser en majstång, dansar kring den och leker
med barnen, midsommar är på något vis barnens högtid,
åtminstone fram till läggdags. Så umgås vi förstås med goda
vänner, äter god mat och en snaps till maten med några trevliga
visor hör till. Det finns olika traditioner i olika länder, olika
landsändar, olika familjer. 

  
Vi önskar alla affärskontakter en riktigt

 GLAD MIDSOMMAR! 

Månadens tips!!
Om jag skulle sälja mitt företag…

 Vad ska jag då tänka på för att få till en bra affär?
  

Det brukar bli lite lugnare tider under sommaren, om du inte själv
drar igång en massa projekt förstås. Men om du inte hela tiden far
och flänger, reparerar hus eller går på släktkalas, blir det säkert tid
över för att fundera på tillvaron. Kanske är det till och med dags att
inom närmsta tiden sälja ditt företag? Då kan det vara en bra idé
att planera lite smått för det. 
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Det finns några saker du bör tänka på inför en eventuell
företagsförsäljning. Vad får jag betalt är nog en första fundering
som dyker upp. Låt göra en värdering när det blir aktuellt. Men för
att ge förutsättningar för en bra affär kan du planera för att dra ned
din dagliga gärning till ett minimum. En köpare gillar att företaget
fungerar bra utan att du är där. Och så vill köparen ha information
om både ditten och datten. Då är det bra om det finns information i
skriftlig form när det är möjligt. Se till att det finns aktuell
dokumentation avseende avtal med kunder, anställningsavtal,
organisation, ekonomiska förhållanden med mera. Ordning och
reda lönar sig! 

  
Få du lite tid över i hängmattan kan du också fundera på ditt
företags starka och svaga sidor. Beskriv fördelarna med ditt företag
och planera för att åtgärda det som behöver åtgärdas innan en
köpare hittar bristerna. 

  
Vi önskar en TREVLIG SOMMAR! 

Våra kontor

Länia Stockholm
På vårt regionkontor i Solna är vi flera företagsmäklare som verkar
över hela Stockholms län. Vi finns även på plats i Södertälje och
Uppsala. Kontakta gärna någon av oss med dina frågor kring
företagsöverlåtelser eller företagsvärderingar.

  
Länia Stockholm, Solna torg 19 5tr, 171 45 Solna 

 Tel: 08-23 06 50 
  

• Erik Toll, 070-728 76 28, erik.toll@lania.se 
 • Lars-Ove Nyrén, 08-449 25 65, lars.nyren@lania.se

  
• PO Bjurenfors, 070-870 47 75, po.bjurenfors@lania.se

 • Michael Karlsson, 073-650 74 87, michael.karlsson@lania.se
 • Olle Lindkvist, 070-359 05 30, olle.lindkvist@lania.se

 • Claes Trozelli, 070-550 77 44, claes.trozelli@lania.se
  

Länia Stockholm>>
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Vill du avsluta dina prenumeration av Länianytt? Avregistrera dig här.
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