smarta saker
att säga vid
middags
bordet
i kväll ...

Jobb i stlcte lördensom
gillar statens små kakor
■ Hälften av alla anställda,

132 000 personer i den
statliga sektorn, kommer att
bytas ut under de närmaste
fem åren enligt fackförbun
det ST. Den som vill satsa
på lantmäteri, offentlig eko
nomi, skogsvård eller någon annan statlig verksam
het har alltså gyllene tider
framför sig.

Politik i veckan med

Bloggar ger
lönsamhet

■ Otto Drakenberg, vd för

Carlsberg Sverige, har
kommit på ett nytt sätt att
få företaget mer lönsamt.
Han bloggar, minst två
gånger i veckan, om både
företaget och sig själv.
Bloggen svetsar samman
de 750 anställda enligt
vd :n och vips förbättras
resultatet.

...ochdet ger
fikapauser också

■

Kommunchefen i danska
Hilleroo förbjuder kafferas
ter i rådhuset eftersom han
anser att de motsvarar 2,5
heltidstjänster på ett år.
Men experter dömer ut tilltaget. Det är då man utby
ter ideer, lär känna varandra
och får del av viktig infor
mation. Kort sagt - blir
effektivare.

Regeringen bryter
minst två vallölten

■ Alliansen har n

og grant
bockat av sina vallöften till
svenska folket. Men ett
kommer inte att infrias, slo
pandet av värnskatten för
höginkomsttagare. Ett an
nat, och känsligare, löftes
brott blir sannolikt utanför
skapet. Det kommer sanno
likt vara högre nästa år än
2006.

fri Köpenskap
Rekord för Carlsberg Sverige
Carlsberg Sverige gjorde ett bra år 20091 Resultatet ökade med 20
procent till 325 miljoner kronor, vilket är det högsta hittills i bolagets
historia. Försäljningen stannade på 3,2 miljarder kronor, oförändrat
mot föregående år
•

25 FEB 2010 I 08:56 I tisdags presenterade Carlsberg-koncenren sitt samlade
bokslut, också där blev det en höjd vinst. På torsdagen offentliggjorde den
svenska delen sitt resultat.

Otto Drakenberg, vd för Carlsberg Sverige, säger i ett pressmeddelande att en
viktig orsak till framgången är att man arbetat intensivt för att öka
medarbetarnas engagemang i företaget. Och engagemang föder lönsamhet,
menar han.
Dessutom har Carlsberg fokuserat på de lönsamma produkterna och minskat
arbetet med de mindre lönsamma.
Lågkonjunkturen har slagit mot restaurangmarknaden men när det gäller
försäljningen på Systembolaget har Carlsberg ökat sin försäljning.
Cider och alkoholfri öl är två produktområden som ökar i popularitet och som
Carlsberg satsar på.

Nästa gång borde en
sociolog skickas med

■

Festfixaren Micael Binde
feld firar sina jämna födelse
dagar med spektakulära
fester utomlands. Där
trängs Sveriges verkliga
elit vilket gör kalasen till
intressanta objekt för socio
logiska studier. Bland årets
deltagare märks paren
Sahlin och Adelsohn liksom
Nyamko Sabuni med make.

