
Hej!      Strängnäs 2019.06.26 

 

Så härlig tid vi är i just nu!  

Med tanke på förra sommarens torka blir jag glad när det regnar, för solen tittar ju fram snart 

därefter. Vågar nog påstå att det är perfekt svenskt sommarväder.  

I sommar har det gått tre år sen jag tog över edab och det känns bara bättre och bättre! Det 

har varit mycket lärorikt och det värmer att få så mycket positiv feedback från er kunder. Jag 

tar till mig av det ni säger så fortsätt återkoppla med synpunkter. Mycket jobb är kvar att 

göra, men jag måste ta en sak i taget. 

Lite solförmörkelse är att svenska kronan fortsatt att falla mot euron och danska kronan. Det 

påverkar edab i allra högsta grad när merparten av produkterna köps in mot dessa valutor. 

Prisuppdateringar från transportörerna och leverantörer förutom valutakursen gör att priserna 

måste uppdateras. Nya priser börjar gälla från 2019.08.01. 

Det är med all rätt stort fokus på miljön och hur vi alla kan bidra.  

Att återanvända kartonger och använda plastfilmen runt pallar som utfyllnadsmaterial i 

paketleveranser har gjorts på edab i flera år. Andra sätt vi kan bidra är att skicka e-fakturor 

och fakturor via mail, välja transportörer som aktivt jobbar för att få ner sina koldioxidutsläpp 

och att i det längsta planera samleveranser. 

Under våren har jag investerat i nytt faktureringsprogram så du som företagskund kan få e-

faktura direkt i din bank. Skicka ett mail med ditt organisationsnr till edabkeramik@telia.com 

så ordnar jag det. 

Det går också bra att få fakturan skickad som pdf i ett mail. 

Årets semesterstängning är uppdelad i juli, vecka 27-28 och vecka 30-31. 

Vecka 29, 16/7 – 20/7 håller jag öppet med ordinarie tider. Då passar jag på att ha 

lerkampanj med 15% rabatt under veckan. Obs! Gäller från utgångspriset och endast köp i 

butik så långt befintligt lager räcker, gäller ej förbeställningar.  

Planering inför hösten pågår för fullt. I planen ligger bland annat att få till träffar där vi kan ses 

och prata om allt och inget, men fokus på hantverk. 

Information om dessa träffar läggs ut på instagram: @edabkeramik och hemsidan. Vill du 

istället få info via mail så maila till edabkeramik@telia.com och skriv ”Info om Träff” i 

ämnesraden. 

 

 

Önskar Dig en härligt kreativ sommar med vila och återhämtning däremellan. 

 

// Mia Kultala
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