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SIKTAR MOT
STJÄRNORNA
Niclas hoppas
på succé genom
Nasa-samarbetet
GÖTEBORG. När amerikanarna laddar ner
bilder och ljud ur Nasas arkiv till sina mobiltelefoner är det göteborgare som står för
tekniken.
– Det är skitkul! säger Niclas Josefsson, vd
och huvudägare i lilla Göteborgsföretaget
Berazy.
För honom är kontraktet med Nasa ”bara”
startskottet till något större.
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Varning
för nya
superlöss
Har du löss i håret? Försvinner de inte trots att
du använder lusmedel?
Då kan du ha drabbats
av de nya superlössen.

Försäljningen av lusmedel
har ökat våldsamt under senare tid.
Apoteket har hittills i år
sålt nästan 40 procent mer
lusmedel än under förra
årets fem första månader.
Smittskyddsinstitutet befarar att en ny typ av resistenta
löss har dykt upp, skriver TT.
Nu ska de undersöka hur
lössen reagerar på det vanligaste lusmedlet, Prioderm.

Saknar bevis
Projektledaren
Johan
Lindh har hittills undersökt
löss från en handfull barn
som har behandlats med lusmedlet.
– Ännu saknar vi bevis för
resistenta löss, säger Johan
Lindh till TT.
En annan möjlig orsak till
ökningen sägs kunna vara
att många behandlar lusangrepp på felaktigt sätt.
En annan kan vara de allt
större grupperna av barn på
dagis och i skola.

Axel Håkansson
axel.hakansson@gt.se

Frågade om pitbull
– fick flera slag
P˚ VÆG UPP. Med hjälp av Berazys system kan man ladda ner häftiga bilder
från Nasas hemsida. Niclas Josefsson hoppas att kontraktet med Nasa ska
ledada till att Berazy får fler stora kunder.
Foto: NASA

ENTREPRENÖR UT I FINGERSPETSARNA
1998 sålde Josefsson sina företag till
Namn: Niclas Josefsson
Gert Eklund. Samma år blev han vd och
Ålder: 39
Yrke: Entreprenör ut i fingerspetsarna. koncernchef för Eklundgruppen – med
ansvar för bland annat Bingolottos förMeriter: Tidigare omtalad främst som

ändring.
grundare av LedarskapsDet ryktades att han
dagen, som lyckades dra
hade ett finger med i
en mängd världsberömda
spelet för att få med preledare till Göteborg:
sident
George Bush till
Norman Schwarzkopf 92,
EU-mötet i Göteborg.
George och Barbara Bush, Gorbatjov.
Peres.
Senare har han fortsatt
Javier Perez de Cuellar 93,
med olika affärsprojekt.
Michail och Raisa Gorbatjov 95,
Aktuell: Som vd och huvudäShimon Peres 96, John Major,
gare i Göteborgsföretaget
Benazir Bhutto, FW de Klerk,
Berazy Mobile Entertainment
Petar Stoyanov 97.
Bush. AB.

TYNNERED.Vid 22-tiden rastade en kvinna i 60-årsåldern
sin hund i Kastanjeallén i
Tynnered.
När hon träffar två tjejer i
20-årsåldern nämner hon något om att de hade en pitbull.
Tjejerna
blev arga och
sa att deras
hund inte alls
var någon pitbull.
Diskussion
uppstod och Kamphund.
plötsligt får kvinnan flera
knytnävsslag i ansiktet. Dessutom blir hon hotad.
Mitt i bråket kommer en
manlig bekant till tjejerna
och lägger sig i. Även han
börjar att slå på kvinnan.
Polisen har identifierat en
av tjejerna och hoppas att
GT
kunna gripa alla tre.

Foto: AP

Låter namnet
en
offentlig
Niclas Josefsupphandling
son bekant är
för två år sedet inte så
dan intensifikonstigt. Göteerades
konborgsentrepretakterna. Benören har skarazy presentepat
rubriker
rade
ett
förr – se rutan
system som
här intill.
Nasa gillade.
När han som Niclas Josefsson. Det omfat22-åring lyckatade
det
des locka öken-genera- mesta från bilder och
len Norman Schwarz- prenumerationstjänster
kopf till Göteborg ledde till ringsignaler med
det till nya fantastiska ”Houston, we have a
möjligheter.
problem!”
Nu hoppas Niclas att
kontraktet med Nasa ”Jävvligt gött!”
– Man kan ladda ner
ska fungera som en likallt möjligt. Vi får tillnande dörröppnare.
– Tycker Nasa att vi gång till hela Nasas arär okej är det lättare kiv med rörliga bilder
för oss att få andra och ljud som vi kan göra
drömkunder, förklarar tillgängligt mobilt, förklarar Niclas.
han.
Efter år av kontroller,
”En stor affär”
tester och intensiva möNasas
hemsida ten – Niclas minns med
www.nasa.gov besöks skräckblandad förtjusårligen av en miljard(!) ning en tre timmar lång
människor.
mangling med Nasas
– Intresset för att toppchefer i Washingladda ner material från ton – fick han plötsligt
Nasa är enormt, säger ett samtal: Klockan
Niclas och medger att 14.00 den 20 juni var
han tror att det här ”kan han välkommen att
ge en slant”.
skriva under kontrak– Det är en stor affär tet!
för oss, men det blir in– Då var det jävvligt
get miljonregn. Det är gött! säger Niclas på göinte det som är grejen, teborgska.
säger han.
Det tio man stora – el- Firar med coca-cola
Avtalet firades med
ler lilla – företaget omsätter bara några få mil- hans favoritdryck – Diet
joner. Än så länge. Men Coke...
– Vi är fullständigt
Nasa-avtalet kan bli början till något mycket övertygade efter alla
våra tester att Berazy
större.
ska kunna ta emot den
Ringsignaler
anstormning av intres– Det här är inkör- serade som vi tror komsporten till något gott, mer, säger Nasa-chefen
tror Niclas.
Robert Hopkins i en
Redan för fyra år se- kommentar.
dan hade Berazy och
Nasa kontakt första
Jan Sprangers
gången. I samband med
jan.sprangers@gt.se

Lusjakt.
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