
Nu finns en bloggportat speciellt för människor med Bollnäsanknyt-

ning. Nystartade Bollnäsbloggen är skapad av Jenny Grönlund och

Tomas Sandfors, som driver företaget Svensk internetform i Bollnäs.

- Det är en lokat mötesptats på nätet där alta med tokal anknytning
kan delta i diskussionen, säger Jenny Grönlund.

Bollnäsbloggen.se gjorde premi-
är i slutet av oktober och har
redan lockat en hel del bloggare.
D an s h äx an, Pap iLou e, Vattmmann en

och Guranimoskua år några av de

alias man kan hitta bland de cirka
40 medlemmar som börjat blogga i
skrivande stund-

Att blogga i egenskap av privat-
person går förstås alldeles utmärkt,
och är dessutom gratis. Speciellt
utrymme ffnns frir förenings- och
foretagsbloggare, som bloggar mot
en avgift.

- Så småningom kommer vi att
er$uda annonsering på bloggen
också, bcrättar Jenny Grönlund.

Webbutvecklaren Jenny Grönlund
startade Svensk intemetform som
webbyrå 2003, då var den foma
Vilhelrninagejen Kalmarbaserad. Nu
har hon slagit sig ner ungeffr mitte-
mellan då båda "ytterlighetema"

Vilhelmina och Kalmar - nämligen i
Bollniis, tillsammans mcd Bollnäs-

bördige sambon Tomas Sandfors.

Sedan i somras dr de inte bara sambos

utan dven arbctskamratc4, då system-

utvecklaren Tomas trijttnadc på det
resande hans tidigarc arbctc inncbar
och istdllet glorde gemensam sak mccl

Jenny även i arbetslivet. Samtidigl
ombildades öretaget från enskilcl

ffrma till akiebolag.

Framtidstro
Företaget har just flyttat in i ljusa
och rymliga kontorslokaler vid
Nyhedsbacken fgamla sjukhusetJ.
Tidigare skötte Jenny och Tomas
vcrksamhctcr-r frir n l-r cm mct.

- Skönt att hr ctt iobb att gii till,
säger Tomas och skrattar.

Jenny och Tomas är fulla av

framtidstro for sitt företag.

- Det har gått toppenbra fak-
tiskt, säger Jenny, som vågat nog
startade företagc-t strax efter den
stora "webbacklashen" då markna-
den var natGvart.

- Att starta eget var enda möjlig-
heten då, några jobb fanns inte att
få, säger Jenny. Men sedan har hela
branschen rest sig, fortsätter hon
och berättar att Svensk internet-
form idag har kundcr spridda över
hela Sverigc, och även utomlands.

Systerblogg
Bollnäsbloggen är en del av verk-
samheten som Jenny och Tomas
tror kan utveck-las en hel del. De
har att jämföra med, eftersom
Jenny fdr två år sedan startade
Vilhclminabloggc.n enligt samma
konccpt som lJollniisl>loggcrr rru.

- Vilhch-ninlbloggt'n lrLrr giitt
otroligt bra, dct är mcllan 600 och
800 personer som bioggar och sidan
har mellan 6 000 och l0 000 besök
varje dag. Inläggen där har till och
med diskuterats i kommunfullmäk-
tige, där de flera gånger refererat till
vad som skrivits på bloggen. Det
känns ju kul att bloggcn har blivit

ett forum som faktist påverkar
debatten i kommunen, säger Jenny.

Nu hoppas Jenny och Tomas på
en liknande utveckling för Bollnäs-
bloggen.

- Bloggen är ett sätt för gemene
man att göra sin röst hörd, diskus-
sionen kan handla om allt mellan
himmel och lord och man kan få
direkta kommentarer på det man
skriver. Och en fordel for folk med
Bollnäsanknytning att skriva på
Bollnäsbloggen är att man också blir
läst av folk från Bollnäs.

Mm är det inte t'el tid ax starta at
llt49tttt, niir tntttlur iir trtt liilgrt ru'r
l,h 4g t r'/ ( M,t li4t't tt )ntt't td rll r' t St I t t rl

rrtun lutr, uilla,t .lii rittiligltt k,ttt lt,r

missat, nyligttt Ingt nar St,trigas störs-

ta blogg).

- Ha ha, ja men vi valde att star-

ta ändå. Vi tror att bloggen har en

framticl.

Text och foto: Kristian Westin

'='*,,**

iiläW,,Wwx*..

Jenny Grönlund och Tomas Sandfors står bakom Bollnäsbloggen.


