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Hej! 

 

Min största dröm är att få arbeta igen efter tio års sjukdom (utbrändhet). Jag har diagnosen 

manodepressiv och de maniska perioderna kännetecknas av stor energi och hög kreativitet. 

Jag har tänkt oavbrutet i tio års tid, så hjärnan är vältränad. Nu har jag äntligen, sedan drygt 

ett år tillbaka, fått min sjukdom under kontroll (se bilaga). Fysiskt är jag också vältränad  

efter att ha tränat som en elitmotionär i tre år. 

 

Affärsförslag (arbetsträning och jobb) 

- Hedgefond Vangaratta: Fond som skulle arbeta med långsiktiga investeringar inom valutor,  

räntor och aktier.  Med ett fondkapital på 1 mdr så skulle man kunna blanka aktier för lika  

mycket och sedan placera hela beloppet i t.ex. fyra valutor (Euro, US Dollar, Japanska Yen,  

kinesiska renminbi (yuan) ). Investeringen måste göras före midsommar eftersom jag tror på  

en mycket orolig höst. 

 

- Metanolprojekt: I Hagfors planerar man en fabrik för metanoltillverkning (400 000 l/dygn)  

för att användas som inblandning i drivmedel för bilar. Min vision är i stället ryskt timmer  

i en metanolfabrik i Estland för marknaden i Norge, Sverige och Finland. Detta vore bra för  

skogsägarna och pappersbruken i speciellt Sverige och Finland. 

 

 

Sponsring (Handelsbanken, Industrivärden, Lundbergs) 

- Doktorandstudier vid LiTH i nationalekonomi (rörliga valutakurser/valutaunioner). 

 

- IK Sleipner behöver en huvudsponsor och det vore bra för IFK Norrköping att få konkurrens  

så att man åter kan bli en storklubb som på 50- och 60-talet. Enligt Michael E. Porter så sporrar 

lokala konkurrenter varandra så att de båda blir framgångsrika, t.ex. Scania och Volvo. 

 

- Vita Hästen har en imponerande satsning på egna ungdomar. Om de lyckas ta sig upp till 

Allsvenskan så är de i stort behov av nya sponsorer. 

 

- Vasaloppet 2012 / Statsminister 2014?: Jag kommer att försöka skapa en regering av de små 

mittenpartierna inkl. MP, genom att bryta upp blockpolitiken och flytta politiken åt höger. Min 

ambition är att arbeta med goda exempel som konkurrerar i stället för politiska kompromisser.  

Mitt viktigaste mål är att minska avundsjukan och mobbingen i samhället. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Bernt L Eklund 

16 mars 2011 


