Information om ändringar i företaget 2021.
Tanken var att vi skulle gå under namnet Attefallshus i Njutånger AB.
Senare har vi börjat tänka om och börjat funderat fram andra förslag, Vi har fastnat för både ett namn och
logga som vi tycker passar oss bättre.
Ändringen utåt har vi väntat lite med att göra på grund av långa handläggningstider på namnbyte hos
Bolagsverket.
Vi har nu påbörjat ändringen till nya namnet SMÅHUS BYGG samt den nya loggan,
Det kommer inte innebära några övriga förändringar i företaget vi kommer behålla samma Adress,
organisations, bankgiro och telefon nummer, som tidigare. dock så är det även en ny hemsida på gång
som kommer att komma inom kort.
Och så klart det vi tycker är viktigast och våran huvudsak att fortsätta tillverkningen av våra
kvalitetsprodukter, Fritidshus, Friggebodar, Attefallshus, Garage, Bastu.
Även att vi på SMÅHUS BYGG ska fortsätta vara våra kunder tillmötesgående.
(OBS: Vi vet vi har bland dom bästa produkterna på marknaden både när det gäller kvalitet och pris,
så det är ju till viss del lite förståeligt att det finns dom som försöker ta vår idé och kopiera bilder från oss
och utge sig att sälja liknande produkter som oss.
Vi har upptäckt ett företag som gjort precis detta tack vare flertal kunder som frågat oss om detta. och
företaget med domännamnet MOSTUGAN.SE har kopierat våra bilder på stugor vi monterat och vi sedan
tagit kort på för att vi ska kunna använda dessa på vår hemsida.
(Men att ens komma på tanken att kopiera någon annans verk är för oss helt oförståeligt.)
Vi har kontaktat företaget i fråga angående detta. även företaget som dom anlitat att göra hemsidan
som heter HEMSIDADIREKT.SE och dom på HEMSIDADIREKT vet om detta men anser att det är inget dom
kan göra utan det är företaget dom blivit anlitade utav som bett dom gå in på vår hemsida och ta våra
bilder och det är enligt dom helt okej, och anser att dom inte gjort något fel utan vi måste lösa detta
med företaget i fråga som HEMSIDADIREKT blivit anlitade utav. det finns lagar angående detta så borde
lösa sig, vi återkommer med mer info hur detta utvecklar sig.)
Med Vänliga Hälsningar
Fredrik Olsson
SMÅHUS BYGG AB
Njutånger

