Spinnare med logga nappar bäst
Tio mil nordost om Östersund ligger Sörviken. Där tillverkar Bo
”Harrlax” Schröder spinnaren
med önskad logotyp, som ger dig
fiskelycka.
– Detta är en toppenspinnare, som
drar i gång snabbt och går direkt ner
på djupet. Vi har upptäckt att kombinationen av metall och en logotyp
från ett företag skapar reflexer, som
verkligen intresserar fisken, säger Bo
Schröder, som driver företaget
Fö´kroken & Harrlax. Han genom
sina många affärsresor skaffat en sig
en stor kunskap om fiske.
Det var i samband med sina affärsresor som Bo Schröder kom i kontakt
med den här spinnaren, med anor
från 1950-talet.
– Jag upptäckte också att produktionen legat nere i flera år. Efter en del
turer fick jag och min fru tillstånd att
börja tillverka spinnaren igen. Det
var för tio år sedan och vi lyckades
med vår satsning, berättar Bo
Schröder.
Exklusiva spinnare
Affärsidén bygger på att tillverka
denna exklusiva spinnare, märkt med
en företagslogotyp.

– Tänk att kunna ge sina kunder en
present, som de sedan kan få nöje av
när de fiskar. Vilken höjdare, säger
Bo Schröder, som berättar att de tillverkar mellan 6-7 000 spinnare per
år.
Bra mässa
Bo Schröder fanns på plats när Göthes i januari arrangerade en mässa i
Ejendals Arena. Där hade Fö´kroken
& Harrlax en trevlig monter som
lockade många besökare.
– Vilken trevlig mässa med så
många spännande besökare. Jag är
mycket nöjd med den här dagen, sa
Bo Schröder, som också fick i uppdrag att utse den logotyp på spinnaren, dom ger mest fisk:
– Naturligtvis spinnaren med Göthes-loggan. Den är överlägsen.
Fö´kroken & Harrlax är också ett
eventföretag dit besökare från många
företag kommer för att fiska, äta
gott, bada i tunna och skapa bra
sammanhållning.
Vill ni komma i kontakt med Harrlax
går det bra att ringa: 0644-611 00.

