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Hans Fagerberg om ekonomi
a o

AOERATONSAINT!
Resuhatbonus 89 ska hitilpa till att
fdrbiittra resultatet fdi SjR. Oa"r-
triiffas budgeterat iesultit blir det
extra pengar i pldnboken. Cash
Management iir ett siitt att dra in
merpengar snabbare.

p TSeevRAaRANSCHLN priglas av en rela-
I\ t ivt svag lonsamhet. Vissr gir det bra
f<ir oss pi SJR, men vi skulle kunna gora
innu bittre ifrin oss. Den ekonomiska mil-
sittningen fcir SJ Resebyri ar att limna en
procent av det totala fcirsiljningsvirdet i
vinst. Detta skulle fcir 1988 innebira om-
kring 35 mil joner kronor.

Prognosen for det gingna iret pekar pi
en vinstsiffra som ligger runt 15 mkr. Detta
ir inte olvet men vi nir,  som sagr. inte upp
ti l l  milet.  Just bonussystemet i i  en moil ig-
het att  t i l l  nista ir  komma ytterl igare en blt
pi vig mot planenlig lcinsamhet.

'Jag kinner pi mig att Resultatbonus 89
kommer att piverka SJR:s ekonomiska ut-
veckl ing pi ett  mycket posit ivt och pitag-
l igt si t t ,"  slger ekonomichefen Hans
Fagerberg.

Under 1988 provades det nya bonussy-
stemet pi fem olika resebyrier. Det var i
Jcinkoping (se pi annan plats i detta num-
mer av Inblick), Karlstad, Solna, Gislaved
och Ostersund. Efter nigra srhi justeringar
infors det nu pi samtl igl  byrier landet over
och pi huvud'kontor"tIAr'1989 kan betrak-
tas som ett fullskaleprov.

Fiirbittra resultatet
Infor 1990 kommer det att ske en omorov-

I ning. Fcirst di vet vi hur pass bra - eller

I moll igt di l igt -  systemet fungerar. Just nu

I hi l ler RBE pi att  r lkna igenom utfal let for
1988 och nigra siffor ir inte firdiga. Klart
ir dock att de anstillda pi SJR Karlstad fir
en peng. Ostersund fir kanske.

"Resultatbonusen ir inget utslag av att vi
skulle ha nisra overvinster att osa civer vira
anstilida," bitonar Hans Fagerberg.

Bonusen 1r ett av flera sitt att motivera
till ett bittre ekonomiskt tinkande. Utbild-
ning ir  en annan vikt ig ingrediens. Det bor
i  sammanhanget polngteras art der fram-
gent inte kommer att satsas mindre pi and-
ra stimulerande itgarder.

"Det ir viktigi att vi agerar ur lcjn-
samhetsperspektiv," siger Hans Fagerberg.
"Det kan ibland f innas ski l  att  slga nej t i l l
en okinsam kund eller affir."

Fagerberg ser iven inforandet av ett vil
definierat bassortiment pi privatsidan som
ett stort steg mot en fcirblttrad l<jnsamhet.
Detta strukturerade sortiment innebir att vi
koncentrerar oss pi att silja bra och
lcinsamma produkter. Tack vare att kunska-
pen 6kar om leverantcirer och produkter i
bassortimentet gir det att silja mer. Atr vo-
lymerna rikar gcir dessutom att villkoren fcir
SJR blir dnnu gynnsammare.

Fakturera snabbt
Hur ska du di eora fcir att ha chans att fi
bonus? Silja mJr? Ja, men det finns lven
andra sitt att piverka resultatet. Samtidigt
som informationen om resultatbonus gir ut
informerar RBE om Cash Manageirent,
dvs l t insam penninghantering. Det f=inns en
hel del att gdrr g.n6t r att fcir"bett.a vir han-

tering av fakturor och pengar.
"Skulle vi kunna fi aIla vira faktura-

kunder att betala en dag tidigare betyder
detta ytterligare en miljon kronor i riniein-
tikter," siger Hans. "Per dag."

Nir omsittningen l igger pi nlrmare 3,9
mil jarder (1989) f inns dit  mycket att  t j lna
pi rlntor. Att fi in pengarna snabbare fcir-
bdttrar resultarer utan i t t  vi  behover si l ia
mer. Faktum ir att iust rintorna svarar f<ir
omkring hilfren av virt totala resultat.

"Tyvirr 
eir idas inte al l t id fakturan ut

t i l l  kunden lamtidi"gt som bi l jetten, " berdt-
tar Hans Fagerberg. "Det miste vi indra
oi."'  

Ar det r ikt igt i l la kan SJR f i  l igga ute
med pengar. Vissa leverantcirer ir  nlmligen
mycket s"nabba med sin fakturering. Vi fan
dlrfor tvingas betala en bokad bi l jett  l ingt i
f<irvlg, t.oi. "tt kunden innu inte ar fik-
turerad. Dessa pengar skulle vi kunna sitta
in pi banken ist l l let och f i  r inta pi.

"Att f i  iv ig fakturorna snabbi ir  mycket
viktigt," betonar Hans. "Men det finni fler
sitt att virda vir ekonomi."

Atta reeler
Bland de i t ta gyl lene .. [1..  ro- definierats
hittar vi iven andra rid. Boka biljetten i god
tid, men ta inte ut den forrin det ir dags.
Firdhandlins och faktura t i l l  kunden en
vecka innan avresan. Sitt in dagskassan pi
banken varje dag.

"Om reglerna foljs fullt ut innebir det ett
forbittrat resultat pi 15 mkr, slger Hans.
"Realistiskt si hoppas jagpia-5 miljoner."

Milsittningen lr att hoja 1989 irs rin-
teintlkter till over budgeterade 10 mkr. For
att uppmuntra till detti har en sirskild fond
instiftits. I fondens kassa hamnar 20 pro-
cent av merint lkterna oi r intesidan. Skul le
rinteintikterna bli 15 mkr istillet for bud-
geterade tio, si hamnar en miljon i fonden
(20 procent av 5 mkr).

Fondens pengar kommer att anvindas
for att ytterligare stimulera det ekonomiska
tdnkandet. De delas ut till de resebyrier
som mest bidragit till att forbettra rutiner
fcir fakturering och penninghantering. Det
ir CRB Bertil Hammarbers som forvaltar
den nya fonden.

Det rider ingen tvekan om att Resul-
tatbonus och Cash Management kommer
att fi en positiv effekt. Alla SJR-are fir nu
en storre anledning in tidigare att folja upp
det ekonomiska liget. Varje kontor har fitr
affischer som ska anvindas fcir att sprida
kunskap om hur l iget ir .  Frin RBE ska
rapporterna om virt ekonomiska lige dug-
sa tarr." "Med en kontinuerlig uppfoljning blir
alla nu mer varse om det ekonomiska li-
get," slutar Hans Fagerberg.

Mer om Resultatbonus 1989 och Cash
Management kan lisas i de smi broschyrer
som tidigare distribuerats. Frigor om bo-
nus kan stiilas till Curt Soderstrom (in-
terntelefon 910-4532) eller Ingrid Grahn
(910-4559) pi HK. H6ldne Themptander
(910-4557) och Rolf Ni lsson (910-4550)
kan svara pi eventuella undringar kring
cash Management' 

pER ERrKssoN
"Om de &ilo gyllene reglerno {iilis kon vi ftirbiiilro resultoiet reiiilt," siiger Hons Fogerberg
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Resuhatbonus 89
o  o o

SAHAR FUNOERAR.DET

Fr,in ocb rned i dr bar StR ett sy-
s-tern fiir ztinstdelning. Resuhat-
bonus 89 kan betyda upp till Ii skii-
n4 tusenlnppilr extra per dnsfilld
orn resuhcrtutoecklingin iir gynn-
sdm. LAs rner orn bar bonusssyiemet
iir uppbyggt.

T) LIR RESULTATET for iret bittre in bud-
Dget si bl ir  det bonus. Si enkelt kan, i  al l
korthet, principen fcjr Resultatbonus 89
sammanfaltas. 

'Sytt.-et 
kring vir resul-

tatbonus har utarbetats fcir att 6'ede vara litt
att forste och folja upp.

Reglerna s<inderfaller i tvi
anstillda ute pi resebvrierna
jobbar pi huvudkontoiet.

ir  dessa 200.000 kronor som ir bonsu-
grundande.

Det sammanalgda bonusbeloppet for
denna byri ir 35 piocent av de 2OO^.000 kro-
norna, dus 7O.OOO kr. Om vi antar arr anta-
Iet anstillda pi vir "exempelbyri" ir sam-
manlagt sju personer si blii bonusen for var
och en 10.000 kronor. Beloppet ir, precis
som lcinen, skattepl ikt ig inkomst. For de
sociala avgifterna svarar respektive SJR-
kontor. I plaktiken fir den "nrieild. behaila
runt 5.00d kr efter skatt.

0vertraffaTB2
Det maximala bonusbelopp som kan ut-
betalas till en helirsarbetan& lr 15.000 kro-
nor. Samma bonus giller f<jr alla pi rese-
byrinl anstilld som chef. Fcir att^fi vara
med krivs att man f inns i  "forminsqrupp

f;.  
O"t har vari t  ansti l ld mer in t"* i l in"-

Deltidsarbetande fir en Drocenrsars av
eventuel l  bonus som motsrraiar arbetad t id.
Pensionlrerna under iret fir en del av bo-
nusbeloppet som motsvarar den tiden de
tjlnstgjdit. Den som slutar under 1989 fir
dlremot ingen bonus. Man miste fortfaran-
de vara ansiilld vid irets slut for afi fe var^
med och dela.

Det finns ett fdrbehell till. For att nigon
resultatbonus over huvud taget ska betilas
ut kr ivs att Sl Resebyris sammanlasda re-
sultat <iversrijer 19 mkr efter urdeln"ing av
ooitli.r"t,'in* 

av eventuell bonus sker un-
der forsta kvartalet 1990. Under ianuari-
februari r lknas beloppen fram pi RBE. Se-
nast den 15 apri l  ska pengarna vara dig t i i l -
handa. Om det bl ir  nigra, vi l l  sdga.

En bra slant
Frir de som ir anstillda pi huvudkontoret
gi l ler sirski lda regler. I  korthet gi l ler hir
itt bonus utgir mJd 1O procent i i"ntervallet
over 100 procenr av SJR:s budgeterade re-
sultat.  Harnna. det verkl iga resitatet pi 30
mkr (mot budgeterade 25 mkr) si fir de
Hk-anstdl lda dela pi 500 000 kronor (10
procent av ) mKr).^ 

Hogre chefer '(CRB, CRBE, CRBM,
CRBP och CRBD) stir alla utanfcir sysre-
met. De fir inte ta del av bonusbeloppet for
huvudkontoret.

De som varit med och utarbetet systemet
hoppas att det bide ska vara stimulerande
och lltt att fcirsti. Milet ir forstis att alla
ska fi maximal utdelning om ett ir. Lycka
till !

PER ERIKSSON

3

delar; for de
och de som

Varje resebyri har en faststilld budget
for 1989. Den'har giorts upp i  samrid mil-
lan varie resebyri 6ch hu"irikontoret. Syf-
tet med denna budget ir  sj i lvfal let arr den
ska vara realsit isk. Hdr har faktorer som
historisk utveckling, lokaler, kundunderlag
mm vagts rn.

Overtrif{as budgeterat resultat (tick-
ningsbidrag 2,TF.2) for 1989 betalas bonus
ut. T. at oss gora ett rikneexempel. Sig att en
resebyri har ett budgeterat resultat pi 1
mkr. Nir siffrorna fcir"1989 lr framriknade
sdr det klart att utfallet blev 1,2 mkr. Det

B O N U S

..1 ' '.1 
./

' z '  / / z
,  . r  a

Udall 1.200.000 kr

Budget 1.000.000 kx

Bonusgrundande 200.000 kr

Byrins bonus 20.000 kr
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li)nkdping tillhiir de SJR-kontor
som fiirra dret bade bonussystemet
pd proa. Aaen om det inte blea nd-
got extrd klirr i btirsen tdr man nu
nya tdg. Under 1989 blir det fdr-
boppningsois mer iin en miljon i
ainst ocb diirmed utdelning.

D\ / r  NADDL rNTn r ik t ig t  inda  f ram,  men
V trots det si  tror iag pi systemet mcd

bonuslon."
Det sdger Sven-Ake Holmberg, chef for

SJ Resebyri i Jonkoping. Hans kontor var
ett av fem som under forra iret orcivade sv-i ett av fem som under forra iret prcivade sv-
stemet med resultatbonus

Fr in  och  med i  i r  har  S I  Resebvr i  in fo r t

ffis

ffi

Iiinkiiping
o

NADDE INIERTKflOT
FM

bonuslon vid alla kontor landet civer. Vill
det sig vil kan de anstillda fi en skaplig ex-
tra lon nir det faststdllda resultatmilet har
nitts.

Sven-Ake Holmbere var med och utarbe-
tade systemet. Han sdger:

"I virt fall sattes nog ribban lite for hoet.
Pi grund av bland annat flygstrejken oih
att vi  tappade en sror gruppresa nidde vi
inte det budeeterade resultat i t ."

"Nigon direkt besvikelse hos personalen
blev dei inte indi. Det var ganski tidigt un-
der iret som vi sis att vi inte skulle klara
det resultat som i<rdvdes for att fi bo-
nuslo n -

Sven-Ake Holmbere kommenterade det-
ta med att JonkopingJkontoret indi gjorde
ett mycket bra resultat. Och hans personal

l r  medvetna  om ar t  de  g jo r t  e r t  b ra  jobb.
"Vi ir  femton personer som jobbar i  ett

team hir vid kontoret". "Ett mycket fint
glng." t i l l lgger Holmberg, och pekar pi
det laktum att nigon personalomsittning

Fint ging
"Frin borian hade vi f6rst i i  r iknat med bo-
nus, i virt'fall trodde vi pi runt 3.500 kroor
per anstl l ld," slger Sven'-A ke."Nu blev det ju inte si,  men nigra pro-
blem att motivera de ansti l lda att fo.t i i t t"
det goda arbetet ser jag inte. Det f inns stu-
dieresor och andra me-del for att  hi l la tr iv-
seln upoe."

Ann-Marie Blomdahl ir en av de anstill-
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Sven-Ake Holmberg, chel ftir SJ Resebyrd i J6nkiiping, nddde inte iindo from niir hons kontor fick priivo
bonussysfmel fiirro 6rel. Trols del iir hon niiid och hoppos pd drets resultof i stiillet.
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Erbjudande till alk SIR-are:
sAmsoNlrE-

a a

rASKAfltt
FCiR'nANsPRIs

Som SJR-are fdr du nu mdjlighet att bandla billigt.
fr'in Samsonite aia Inblick-. PViset iir wtan n,igra sim

l(iip Somsoniles snyggo Oysrer-resviiskor med reiiil SJR-robol vio din tidning Inblick.

I Ja tack, jag bestiller friljande varor:

I
I Signalrod Rymdbli Grafitgri
I

f, Stdrsta modellen
|  " C l i p p e r " , 7 5 x 5 9 x 2 6 c m  

. . . .  s t .  . . .  s r . . . . . . . . . . .  s r
I Mellanmodellen
|  

"B "ggy " ,  68x54x24  cm .  . .  .  s r .  . .  .  s r .  .  . .  . .  . .  .  . .  s r
l\ Mintto resaliskan
|  

" M a d e i r a " 5 9 x 4 6 x 2 A c m  
. . . . s r .  . . . s r . . . . . . . . . . . s r

I

I Beauty Box
i  

" T u l i p a " , 3 8 x 2 3 x 2 l  c m  . . . .  s t .  . . .  s t . . . . . . . . . . .  s rt -

! P.ir..n", Stiirsta modelLen 725 Ar (normalpris i handeln ca 1,.1,40kr), Mellanmod.ellen
| 625 kr (jimfort med ca 995 kr i handeln), Minsta resnrishan 425 kr (ca 670 kr) och Beau-
I  t y  Boxen325 br (ca545kr1 .

I
I N".,'n,

t ARETS FoRSTA NUMMER av Outlook
l(som kommer i slutet av februari) erbiuds
l:sarna_att kcipa Samsonite-vlskor mycket

^ - itcirminl igt.  SJR-ansti l lda erbjuds nu via In-
bl ick att kopa t i l l  dnnu bit tre priser (se jdm-
ftirelser nedan). Det giller de" "ya moder-
na Samsonite-serien OYSTER. oriserna ;ir
he l t  u tan  p is lag .

Pricka for antal, storlek och fdre si kom-
mer besti l lda varor mor postfcirs[otr.  AIla
kostnader (moms, {rakt, postforskortsagift)
ingir i .  pr iset. Normal garanti .  Erbjudaridet
gi l ler bara ansti l lda inom SJR t i l l  och med
31 mars 1989. Vdlkommen med din besti l l -
ning!

Kdp en rejiil resaiiska
helst pdslag.

Ann-Morie Blomdohl iir inte besviken pd den ute-
blivno bonusliinen. Redon under iuli s6q'mon oil del
inte skulle gd ott n6 upp till den siilo riSbon.

da som fick se den tinkta bonusen forsvin-
na forra iret. Men besvikelsen lyser inte
sirskilt mycket hos henne heller.

_  
"Redan i  ju l i  s ig  v i  ju  a t t  de t  h i r  g i r  in te .

Och nir budeeten las det iret hadJ vi inte
en anrng om att bonussystemet var pi
ging," menar Ann-Marie.

"Att kunna jobba sig till en bonuslcin ir
naturl igtvis en sporre, det kan vi inte ute-
sluta. Och vi uef att  kraven ir ganska hdsa
redan fr in bcir jan," fortsi trer h_Jn."Diremot kanske det finni en risk att
budgeten, och det efterstrdvande resuhater,
hojs allt mer bara for att vi skall pressa oss
l i te extra, och di ir  det inte si bra.; '

Ann-Marie Blomdahl ser sysremer som
rdttvist. Det bercir ju alla pi ko.rroret, och
alla ir delaktiga i det resultit som presteras.

Arbetsvilia
En bi ld av den arbetsvi l ia och det soda
kamratglng som f inns hos Sl Resebvri i
Jonkriping ger omsittningsokningen ie sc-
naste iren.

"For tre ir sedan omsattes 30 milioner
kronor. vid Jonkopingskontoret," siger
Sven-Ake Holmberg. "Forra iret si ldes lor
6O miljoner, alltsi erifordubblinq."

Fyra mil joner i  omsittning per ansti l ld
kan lita mycket, -en reseb."yiibranschen
har ju inte si hcig marginal."Det handlar-om cirka sju procent, och
di miste vi si l ja en heldel for-att ni ett ,re-
sultat," forklarar Sven-Ake.

For bonusl<inen krivs i runda tal en mil-
jon i vinst efter avskrivningar, och det ir
ganska mycket. Jonkcipin[skontoret har
byggts om'och t i l l -rej i l t  und"er 1988 och det
piverkar ocksi kostnaderna frir avskrivning
under bonyssysremets prcivoir.

.  Men hoppet f inns andi hos personal och
chef vid Jonkopingskonto..t .  i  f ikarummet
f inns_ ett diagram pi vdggen, dir resultatet
stindigt jimlcirs med kiiven. En liten ba-
rometer som extra sporre' 

purrE MERKERT
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Adress med posrnr .

SAND KUPONGENTILL
INBLICK, PUBLICISTGRUPPEN, DROTTNINGGATAN 108,

113 60 STOCKHOLM
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Ett bra datastdd hjiilper oss afi sAljd
biittre och mer kinsamt. Dessutom
iir det ad.nsinnigt roligt med dato-
rer, sAger Torbjiirn Forsstrtim. Nu
niir datasysternet inom SIR f drbiitt-
ras blir det extra roligt.

t tT AC TYCKER DET ar vansinnigt rol igt

I  med datorer", slger Torbiorn Fors-
st i6m pi Sl Resebvri i  Sundsval l .  "Dato-

rerna hi i loJr oss foibett.a servicen t i l l  kun-
de.na,'odh ger bittre arbetssituation for
oersonalen".^ 

Missnoiet med det gamla datorsystemet
var stort.  Linga svarsi ider och idel iga av-

Tbrbjiirn Forsstriim i Sundsuall

T'ANSINNrcTROLIOT
TNED DAIIOR.ER.

brott har qjort att  kunderna f i t t  vinta. Per-
sonalen ha. bl iui t  onodiet stressad.

Oversingen t i l l  det iya PC-orienterade
.u.t"-.i skla for;ndra d-etta och dessutom
g. batt." tillging till ordbehandling, stati-
Jtik och kundregister. Bytet till eget datanat
ska korta svarstiderna.

" lag har arbetat med datorer forut. I  mitt
foria iobb, pi Europcar bi luthyrning, l i rde
jag bland annat ut diras bokningssysiem t i l l
reiebyrierna. Di f ick jag veikl igen upp
<igonen fcir vi lken otrol igt kunnig personal
man har hir pi SJR i Sundsvall."

Torbjrirn borjade pi SJ Resebyri i Sunds-
vall i aueusti 1988. Han ir funktionsan-
svarie foiaffersresor med ansvar fcir budge-
terin[, personal och kunder. Ar oc[si

stand-in f6r resebyrichefen Leif lVester.
"Vi anvinder 15 tiinster pi affirsresor,

och i direkt slljverksamhet jobbar 9 perso-
ner. Jobbet pa S;R ar ett utpriglat lagirbete
till skillnad frin Europcar som var mer
ensamiobb."

Torbjorn

"Tiden

hockeylag
vakten ir

Lagarbete
var akt iv idrottsman under f lera

som milvakt i olika lokala is-
gav nytt iga erfarenheter. Mil-

j i  den-som har  overb l i ck  over
soelet och kan stvra och orqanisera laget.
Men ocksi se t i l l  att  beuaka'den egn, 

"b.r-

ren."
"lag ar inte aktiv idrottare iinge, men

"Jog vill siillo bro produkter - voro btist pd det - och ritino pengor pd det," siiger Torbiiirn Forsslriim pd 5J Resebyrd i Sundsvoll.
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hiller kontakt med idrotten genom sty-
relseuppdrag i Medelpads Idrottsforbund.

Det ir ganska rorigt pi Torbjorns arbets-
plats fcir nirvarande. Man bygger om for att
utnytti'a lokalerna bdttre. Nir ombyggna-
den ir klar skall varje medarbetare ha en
helt egen arbetsplats. Detta giller lven de
som jobbar deltid. Avdelningen fdr af-
firsresor fir egen inging vilket okar till-
gingligheten for kunderna.

"Vi iobbar ocksi for att fcirblttra tele-
fonserrrice.r och fi en fullgod telefon-
passning. Teletjinsterna ger minga nya
mcijligheter som vi skall prova. Ett sciksy-
stem skall gora det littare for kunderna att
komma i kontakt med sin siljare. Vi kanske
skall liigga in pausmusik i telefonen for dem
som fir vinta."

Forindringar i bestillningssystemet
kommer allt eftersom. Minea kunder be-
stiller via fax. MEMO, den elektroniska
brevlidan kommer senare i ir. SJR Direkt
anvlnds av kunderna bide for boknine och
som elektronisk brevl ida.

Htigt tempo
NUnOen sKa l l  Kunna genomlora  s rn  DoK-

ning via ett samtal till-byrin. Allt som ir
bokningsbart, frin resa och hotellrum till
korven och <ilet i bastun, ska vi klara av att
sKota- '

De flesta arbetskamraterna har i likhet
med Torbjorn nigon form av ekonomisk
grundutb i ldn ing .  Mcn in te rnu tb i ldn ing  i
jobbet kommer al l t id att  vara betydelseful l .
Viktiga utbildningsinslag idag 1r data och
Travel Management.

"Det ir hogt tempo i det hir jobbet. Man
miste ha glimten i rigat och bra samman-
hillning. Annars orkar man inte med. Stim-
ningen pi arbetsplatsen ir viktig. Har man
behov av att prata om sina problem kan
man srira det med vem som helst. Vi kan be
u^t^idtafara it helvete ocksi. utan attvara
ovinner efterit.

. " Tiina penga.r
ArDete Pagar med att organrsera en t(onte-
rens- och kongressavdelning. Kunderna har
behov av nigon som kan ta pi sig stcirre
evenemang. Byrin ska ta hand om arrange-
mangen kring den stora \(HO-konferens
som iger rum i Sundsvall 1991. Det ir en
mycket stor apparat och det ir viktigt att
allt fungerar perfekt nlr konferensen star-
tar.

"Min personliga affirsid6 stimmer vil
med fciretagets. Jag vill silja bra produkter
- vara blst pi det - och tjina pengar pi det.
Jag tror att man ir fodd sin. Kinsla fcir ser-
vice l igger i  blodet."

"Det ir bide bra och diligt. Den diliga
sidan ir att jag ibland stilier alltfor stora
krav pi arbeskamraterna och tror att de all-
tid har samma instdllning till jobbet som
jag.Hajobbet som ett kall och satsa 110 o/".

Men dven jag rlkar ut for formsvackor. De
blir aldrig lingvariga. Det ser stimulansen
frin iobbet och arbetskamraterna till."

Torbiorn tvcker att kundkontakterna ir
det mest positiva i jobbet. Byrin har ca 800
kontokunder. Budgeten f6r 1989 ligger pi
90 miljoner.

"Jobbet krdver mycket tid. Jag skulle vil-
ja resa mera sjilv, men det blir tyvirr inte si
minga tillfillen. Favoritresan gir till Brys-
sel. En fantastisk, underbar stad dir man

5:p* 
sig forflyttad till en annan tidsil-

ARVID H6GLUND
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Bo Hortlund p6 SJR KTH hor s6lt en gruppreso fiir 55 personer till Mollorco med Alwoys.

Bo Hortlwnd

TNESTEALTi'AYS.
o ogAtJAR.EN

Den-fiirsta aygilngen med Aluays bar iinnu inte gdtt dv stdpeln. Trots det-
ta-sd-bokas det friskt. Bo Hortlwnd p,; slR KTH Ear redan iatt ss resor ocb
fler liir fi;lja.

ORSALJNINGEN av Always Tours har
I 'verkl igen f i t t  en f lygande srarr. Trots att
det nystaitade bolagei innu inte har skickat
si mycket som en enda resenir sciderut si
bokas det resor som aldrie fdrr. Frin de
resebyrier Inbl ick r ingt t i l l lapporreras det
om god katalog-l tginioch sto'. i  intresse.

Den fcir dagen mesr framgingsrike
"Always-slljaren"" heter antagli"gen" Bo
Hort lund som ir chef pi KTH i Stock-
holm. Han si lde i  borjan av irer en grupp-
resa for inte mindre in 55 personer med
Always t i l l  Mallorca. De 55 ska konferera i
en vecka med avresa efter midsommar.

"I detta fali stod valet frimst mellan Nice
och Mallorca," berittar Bo Hortlund.

Nu blev det alltsi Mallorca och ld-
genhetshotellet Ponenr Mar som segrade.
Detta hotel l  -  som fcir ovrist inte er r ikt ist
klart dn (se separat art ikel i  detta nu--Er
av Inblick) - Lade de avgjort bisra konfe-
rensmcijligheterna. Men si ir det ocksi
Always flaggskepp pi Mallorca.

"Mallorca liter kanske inte som err srelle
fcir arbete, utan snarare sol och bad," siger
Bo. "Det f inns al l  anledning att indra pi
den bilden."

Bra mriiligheter
Mallorca passar r ikt igt Fra for konferenser.
Just konferensfaciliteterna ir givetvis det
vikt igaste fr ir  etr foretag el ler en inst i tut ion

som iker ivie for att konferera och vara
oroduktiva.- 

Always Ponent Mar har tre rejilt till-
tagna konferens- och seminarielokaler pi
deniciversta viningen. De ir al la komplett
utrustade med till exempel OH-projektor,
blidderblock, video och i<opieringsmaskin.

Standarden stir inte ett svenskt konfe-
renshotell efter. Det gor diremot priserna.
Tro det eller ei men Jet kan faktiskt bli en
riktigt god afiar att hilla sina seminarier,
kurser, siljmoten med mera nere i solen.

"Efter kursveckans slut finns det mojlig-
het for deltagarna att pi egen bekostnad
stanna en vecka och ta ner familien," berit-
tar Bo.

Gott alternativ
Intresset for denna semestervecka ir stort,
ett trettiotal familjemedlemmar har nappar.
Bo riknar med att sammanlagt kunna bbka
omkring 75 resor. Inte i l la for att  vara med
en hittills oprcivad arrangcir. Har det inte
varit_svirt att silja en vistelse pi ett icke flr-
digt hotell?

"Nej, snarare tvdrt om," siger Bo. "Man

uppskattar att  f i  komma t i l l  det mest mo-
derna ligenhetshotellet pi hela Mallorca.""Inte nog med detta," siger Bo utan att
Idmna ut nigra f ler detal jer.: 'Vi har ytterl i -
gare en storre gruPp pi lut'" 

pER ERrKssoN
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Stiirst p6 plotton. Scqnoirs DCI 0 iir bdde stor och bekviim.

Alwoys plotschef i london, Stolfon Berghiik, beriit-
lor om sin sfod. Timmorno i llygplonet ulnylliodes
viil.

8

SJR-chefen Bertil Hommorberg njuter ov den l5-
grodigo viirmen pd Mqllorco.
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"Ftirsta dagen blea otroligt intensia
ocb den liingsta jag aait med om
pd liinge, den blea nAstun exdkt 24
tirnmdr", Det skriaer biir Anna
ternberg (sju dr pd StR, sedan ett d.r
p,i Chalmers i Gdteborg) om den
toddagarsutflykt till Medelhaaet
som SIR genomfiirdes tillsammans
tned Always och Scanair den 16-17
Jdnudn.

T TNDER DE TVA DACARNA studerade ca
L/ 130 SJR-are och ca 200 kol leger och
konkurrenter delar av Mallorca och delar av
Tunisen.

Vira studieresor brukar vara valfyllrda
och den till Mallorca och Tunisien var i det
avseendet sannerligen inte annorlunda. Den
var laddad arr programpunkter, den var
kompakt - och detia ir ' ingen kri t ik, bara
ett konstaterande.

330 personer steg ombord pi mindags-
morgonen pi Arlanda och Sturup i en av
Scanairs nya skrina DC-l0:or. Frir de flesta
av oss var milet hemligt even om vi som
hade granskat Always-programmet i  nya
katalogen kunde ana u"ti r"r'rn skulle gi. 

'

Gruppen bestod av en rejil blanding:
minga'privatresesi l jare vid SJR, delar iu
SJRs ledning (med Bert i l  Hammarberg och
Hans Nohrenius), kol legor hos andra rese-
byrier, Always-ledningen och minga erfar-
ni platsansuariga (som"ju i  f lera fa] l  kom-
mer fr in "gamla" Atlas), journal ister/fo-
tografer och showparet Li l l -Babs (vars l i l -
le5ror lr  gif t  med Al*"y. platschei i  Sous-
se) och Merit  Hemmingiron.

Ett <ide Mallorca
under utresan till det fcirsta hemliga mi-

let Palma var vi mycket effektiva. Vi gick
igenom Always-kaialogen och fick d"nnu
mera kcitt pi benen nir det eiller de olika
alternativen. framfor allt hoteilen.

Palma var sig knappast l ikt -  sa de som
var erfarna Mal"lorcaliesenlrer. Fl y gplatsen
var nistan ode, gatutrafiken var gles, ute-
serveringarna stingda. Temperaturen runt
15 grader.

Ponent Mar i Palma Nova blir Always
parla pi Mallorca. I katalogen ir det lnnu
bara-en lockande teckning. Det blir troligen
ett fantastiskt alternativ-nir det blir f,elt
klart. Den 16 jan'tari ser det lingt ifrin ut
som om det ska b[ anvindbart-till virsi-
songens start. Men de som vet mera om
byggande in jag garanterar att  Ponenr Mar
ska sci helt  klart om niera minader.

I Palma hann vi lven"med att fi en allmin
information om den fantastiska on Mallor-
ca - vi gjorde ett kort bescik pi ett av de
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Liingsta, dagen pd kortaste studieresdn

IT'IAILORCA OCH rUN lsIEN
PA34TUWhAR
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fflLltJ:"t 
Mor verkligen voro inflyttningsklqrt niir de liirsto Alwoys-reseniirernq onliinder? Jovissr. ingo

storre vdlkinda stadshotellen Palas Atena,

il;,ttttto. 
Solkedjan (en av Europas stdrs-

Regeringar hjiilpte
Ingen resa helt utan ert par smirre miss-
tiden, eller hur? Nir gruppen frin Sveriee
vil passerat pass- och.- sdkerhetskontrollEr

f ick vi besked: f lygledarna hade inlett  en
akutstrejk i ltalien Jch vi skulle passera ita-
lienskt luftrum frir att kommi till nista"hemliga" mil - vars namn nu hade sipprat
ut till de flesta.

Timmarna gick, men al la beholl  ert sorr
humcir. Vi ai iu lndi proffs.. .  Efter i i ra
fyra timmar - och myciet kaffe/te, Coca-

Gruppen bekontor sig med Ponenf Mor. ldog byggorbersplots, imorgon Alwoys floggskepp pd Mollorco.
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I december adr det "kickoff" 
fdr

Alutay* Omkring 150 StR-are
biinkade sig pd Solvalln konferens-
center fdr att f,i oeta mer om lan-
dets nyd stord. cbarterarrangtir.
Fiirsta Always-aogd.ngen, till Rom i
rnitten ttv mdrs, nArmdr sig som be-
kant.

Cola och ol blev det Scanair-tians tur. ljn-
der tiden hade bide regeringar och diplo-
mater varit inkopplade f6r att lcisa vir situa-
tion. En tunisisk lrotelligare med goda kon-
takter i  sin regering hade f i t t  en minister att
telegrafera tili Algiriets regering for att fi
t i l ls i ind att gi iqenom ett annat luftrum.
Unqefir .a-t ldigi som den i tal ienska strej-
ken"avbrots fick"vi tillstindet frin Algeriet
- men di beh6vdes det inte!

Middag i natten
Vi landade utanf6r Sousse i Tunisien vid
midnatt. Tunisien - exotiskt, 120 mil bred
sandstrand, hog standard, billigt - blir ett
av Always stora resmil. I virt intensiva
proqram hade en kvi l lsmiddag pi ett  av
itrn". ,ry.tt. stordiskotek, The-King, lagts
in. Denna kvl l lsmiddag blev nu en rei i l
nattmiltid. Fyra ritter var avslutade vid
halv fyra pi morgonen! Det var precis 24
timmar efier att jig hade gitt upp-i min li-
eenhet i Gotebois."Ivlitt i iatten'fick vi ock-
ii se och hora L"ill-Babs och Merit Hem-
mingsson - och riktiga arabiska magdans6-
ser!

I fyra timmar sig vi hotell, miljoer och
uerkligt skickligt ivensktalande siljare i
Medinan (gamli stan i  Sousse). Det f inns

verkligen gott om alternativ i programmet.
Marhaba Palace, alldeles vid stranden, ir
troligen nummer ett. Golfmcijligheterna
runt Sousse ir beromda. Inte lingt frin
Sousse Nord-hotel len l igger en bana med
27 hXl som Iar vara nisot fdr finsmakare
inom golfen!

Proffsiga minniskor
A.rnn "tt intressant ligenhetshotell blir for-
modligen El Menchia - som den 17 jan:uari
mest sig ut som ett ramverk. El Menchia
ligger direkt pi stranden och den mingirige
"tunisaren" Lars Nor6n, som nu blivit en
del av Always, garanterar att ocksi detta
hotell ska vara helt klart till sisongstart.

Tisdag eftermiddag var det dagi for hem-
fard efter en vlldigt intensiv men rolig stu-
dieresa. Tvi linder, massor av hotell, test av
ett flygbolag, en intensivutbildning i ett
nytt foretags reseprogram och strategi,
mote med massor av trevliga och proffsiga
reseminniskor - pi 34 timmar. Vi landade i
Malmri kl 18.00 och i Stockholm kl 20.00 -
precis som utlovat.

Nu ska vi inom SJR sllja semestrar, min-
sann !

\ /l PA SJR kommer att svara for en bety-
V dande del av Always totala forsilining.

Milet for Always ir 100.000 resenirer un-
der 1989 och av dem ska vi svara fcir en reiil
andel. Det nya bolager ir  ett  vi lkommet
komplement till Fritidsresor och Royal
Tours.

"Vi ir mina om att ha en mycket hrig
kvalitet pi vir produktion," berittade
Always P-G Erlandsson, en av foretagets
"motorer".

Den andra motorn heter Ake Larsson.
Bida har de mer an 25 ir bakom sig i rese-
branschen. P-G och Ake ingick fcirtvrigt i
den grupp om fem personer som startade
"gamla" Atlas ir 1966 och med framging
profilerade sig som en kvalitetsarrangor.
Det ir detta kvalitetstinkande som duon nu
tinker bygga vidare pi.

Efter en faktaspickad foredragning gavs
det tillfille till frieor. Efter den formella de-
len kunde den sd si onskade satsa en tia
pi travet, folja loppen genom konferens-
centrats magnifika frinster och ita en bit.
Sist, men inte minst, fick deltagande SJR-
are limna in fcirslag pi ett namn frir Always
nYhetsbrev' 

PERERTK''.N

Nu sko..der siilios Alwoys. Det siiger Ulriko Edquist,
Morie Ohmon och Mqrie Green (Vosogotqn Privol-
resor).

Alwoys bygger vidore pd sommo kvolit6 som "gomlo" Ailos. Till hiiger P.G, Erlondsson som vor med och
byggde upp Arlos.

o
6

z
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ANNAJERNBERG
SJR CHALMERS GOTEBORG
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Aluays Tours

PRESENTERADEgIO

Tre blivonde somorbetsportners. Fr v Hdkon Myreliord (Sconoir), P-G Erlondsson (Alwoys) och Helene prising (SJR Korlskrono).

Glqdo miner lrots uiebliven trowinsl, Fr v: Morie Andersson (Vosoqofon Affiirsresor), Veronico Notefolk
(RBE) somt Leno Thiirn, Anio Milefors och Ylvo Wod6n (ollo frdn Voso!'oron Affiirsresor).'
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CC-projektet

KLARTII'AR.
I april ska de fdrsta SJR-kontoren
odrd inkopplade mot SMART r,)ia
adrt eget dataniit. CC-projektet gdr
diirmed mot sitt slut. Redan iir tv,i
tredjedelar da detta. omfattande da-
toris eringsp roj ekt avkhrat.

"i.i, ,.ri."ltlo bvsett upp i tomteboda. Hlr u

irar terminal, PCi skiiua.e mm kopplats 1
ihop fcir filtmissisa prov.

"Vi har testat ; t t  f lertal av marknadens
skrivare fcir att hitta de bista," berittar Ing-
var Foqelberq.

Den"na utidrderine er nu klar. De si kal-
lade meddelandeskrivarna kops frin Si-
emens. Ist i l let for att  skriva med ni lar och
firsband skriver denna modell med bldck-
strileteknik. Smi droppar av black "skjuts"

frin ett skrivhuvud mot pappret. Detta in-
nebir att man slipper det tidigare si vassa
skrivliudet. Siemens-skrivaren ar si gott
som ljudlcis. Den anvinds iven inom SJ
med mycket gott resultat.

Dessvirre ee. det inte att anvinda denna
teknik f<ir fakluraskrivarna. Hir behcivs det
ett orsinal och kopior; vi lket bl ickstr i le-
teknik"en inte klarai. Det mirke som bist
motsvarade projektgruppens krav pi fak-
turaskrivare ir Technitron/OKI.

"Fakturaskrivarna bullrar lite mer in de
som skriver ut meddelanden, men de 1r
indi nigot tystare an girdagens skrivare,"
siger Ingvar.

Nv teknik
Vira fakturablank'etter stiller hoga krav pi
dessa skrivare. De ska kunna klara av sirvll

o

(roM INBLICK t idieare rapporterat betyder
)CC-o.oiektet bi ind "nnrt , t t  al la iese-
byrikontoi lir nya terminaler. De gamla
SMART-burkarna ersitts av nya IBM-ter-
minaler och PS/2 persorrdatoret. Avett de
faktura- och meddelandeskrivare som hit-
tills anvints kommer att bytas ut.

Projektet ir nu klart till tvi trediedelar.
SJ Resebyris eget datanat fungerar som det
ska. En hel del ny utustning finns redan ute
pi resebyrier.r" l tty..tthiter och-person-^datorer 

(PC:s) - ir pi plats. Fast det ir av
praktiska ski l  omoil igt att  ta hem al l  utrust-
ning innan den ska borja anvlndas.

'"Ierminaler och datorer st ir  nu pi IBM
och vintar tills dess inkoppling sker," be-
rdttar Inqvar Fogelberg.

Anledi ingen i i l l  d"i t" i r  naturl igtvis-att
det bara inte f inns plats pi byrierna att fdr-
vara  sk i rmarn ,  n lgon ' l in f re  t id ,  u t rus t -
ningen kommer la[om tilli dess den be-

"-C-p.oiektet har hit t i l ls ' lc ipt mycket
bra," beratiar Ingvar Fogelberg. Aven-bud-
get har fciljts."

Bra skrivare
Ingvar Fogelberg, som ir ansvarig for CC- .
projektet, poingterar att allt mlste tungera i
i i l l  i tund.r o.oJ.tt innan inkoppline s-ker. ?
Ndr Phi l ips ' iker  ut  och IBM in 'sk isyste-  f r
met rulla-p.erfekt. Dirfcir.har nu en k:f 5

;r'f,*

Vi sko ho morknodens biisto skrivore! Hiir festdr CC-proiekrets medlemmor skrivore. Frv: Sfefon Nyberg
och Per Johon Skoglund.

vanlig stil som "apotekssiil" for kon-
teringsrutorna. Vidare ska de kunna skriva
OCR B for postgirots maskinella inllsning
av inbetalningskorten.

"Vi koper omkring 150 skrivare av varje
sort," berettar Ingvar Fogelberg vidare.

Fcir att de nya skrivarna ska fungera mot
de styrenheter som har installerats krdvs en
si kallad protokollomvandling. For Sie-
mens-skrivarna g<irs detta via en liten
"svart lada" ocli i Technitron/OKl-skri-
varna ar denna funktion inbyggd.

Meddelandeskrivarna ir de som f6rst
kommer att bytas ut. De anlinder till byri-
erna under mars minad. Det ir KT Re-
klamservice som svarar for att  distr i6utio-
nen fungerar perfekt.

Vilka tjinster kommer di att erbjudas
inom ramen for SJ Resebyris eget datasy-
stem? Tanken ar att detta ska bli ett effek-
tivt och leverantrirsoberoende system. Via
nitverkets vlxel ska man via den egna ter-
minalen kunna boka ett flertal olika pro-
ducenter. Dessa oroducenter har inte sillan
egna terminalbaserade system idag.

Forst ut blir givetvis SMART. Successivt

kommer systemet sedan att kompletteras
och byggas ut med andra leveranrcirer.

"Kontakter med Viking Line, Stena Line,
Thomas Cook och Fritidsresor pigir som
bdst," sdger Ingvar. "De blir sannolikt de
producenter som ligger nirmast i tur efter
SMART."

Upptick finesserna
Ingvar r ider al la SJR-are att fortsi t ta be-
kanta sig med de nya terminaler och
persondatorer som finns pi varje resebyri.
Via terminalerna gir det exempelvis att
skicka elektronisk post, si kallade MEMO,
vilket minga redan har uppteckt.

MEMO ir ett bra sitt att ni fram med ett
meddelande, iven om det skulle vara uppta-
get pi telefonen. Behciver du mer informa-
tion om MEMO och andra finesser ir det
bara att kontakta projektets hjllpfunktion,
eller "help desk" pi svengelska.

PS/2-maskinerna har redan bcirjat kom-
ma till anvdndning frir exempelvis ord-
behandling. Aven hir rider Ingvar till ett
fortsatt utforskande' 

pER ERrKssoN
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Br,ida dagar i Eskilstuna:

JUBITEUTNSAR TNED NY
a o

AOAR.E
TGOI ocb SIR bar tidigare baft delat buvudmannaskap fiir Eskilstwna
Resebyr,fr. Sd inte liingre, dd SIR nu tdr 6oer helt. Ett }aeriagande som sker
sdmtidigt som byrdn 40-,irsjubilerar. Ndgon skillnad blir de7 inte, f \rutom
att zterksambeten zsiixer sig allt stiirre.

det varit under alla ir, ingen svacka si linge
,ag mlnns.--

Britt har numera affirsresorna pi sin lott
medan kol legan Olof Borg handldgger pri-
vatresorna.

"Nigon sidan special isering har det inte
varit fcil min del qenom iren'tidisare," se-
ger Bri t t .  "N;r j ig borjade pi b"yrin vid
Drottninggatan, ddi ui dl uar i .e persone. i
arbete, miste man arbeta med allt fcirekom-
mande. Och si fortsatre det i itskilliga ir."

. . .  Bri t t  Ostlund har upplevt fyra cheier och
lika minga adresser fbi sin arbetsplats un-
der de fvitio iren.

. _Vid_starten 1949 pi Drottninggatan 18,
blev fastighetslgarens son by.5is fo.ste
chef.

Han fciljdes av Anders Ahlstrcim under
5O-talets fcirsta ir innan "linssitraren"

Bengt Lindstrrim tog vid frin dJn 15 juli
1954 till 1 november 1982, alltsi under mer
an28 ir.

.  
"Bengt f lyttade sedan t i l l  Helsingborg",

beri t tar Bri t t .  "Vi har for ovrigt pi iner pi
att  bjuda in honom ti l l  vir t  +o-- ir i iubi leum
nir vi pi ett eiler annat sitt manifesterar
detta." 

-

Blir det kaffe och tirra di?
"Nja", slger Britt. "Vi hade vil tinkt oss

nigot mer vlrdigt och tjusigt..."

Lingsittare
Nir varuhuset Smedjan oppnade for drygt
t jugo ir  sedan, f lyttade Esir i lstuna Resebyi i

TNYA FRASCHA LOKALER ir den 20 man
Istarka personalen vid Eski lstuna Reseby-
ri nu pi 'tag att "stressa sig igenom" jubi-
leumsiret 1989. Byrin fyller 40, jubileums-
datumet erinrar sie Britt Ostlund - 7 febru-
ari. Hon bor iu veta. eftersom hon ir den
enda i ginget som var med frin borjan...

Vid jubileumsirets intride har agan-
defctrhillandena {orindrats. Frin irsskiftet
var det meningen att det hitillsvarande part-
nerskapet mellan SJ och TGOJ skulle avslu-
tas och att det fortsattningsvis skulle bli SJR
(SJ Resebyri), som tar hela ansvaret.

Forhandlingar pigick nir denna art ikel
skrevs krin g minadsskif tet januari-februari.

"Det hela har gitt fort och innebir bland
annat att vi fir sliota MBl-forhandlinsarna
retroaktivt," pipekade Lennart Rltter-
strom, resebyrins chef sedan drygt sex ir.

"SJ svarade tidigare for den kommersiella
delen medan TGOJ hade personalansvaret
pi sin lott. Det nya igandeforhillandet
ko.n-". knappast ait inriebera nigon fcir-
indring fcir personalen", tillade Rytter-
str<im.

Nya igare
Nison oro infor ' framTiden fcirmirks inte
heliir bland oersonalen:

"Nej, det iinns ingen anledning tro nigot
annat in att arbetet kommer att flvta vidare
som vanligt for vir del",  siger Bri t t  Ost-
lund. "Soeciel l t  som verksamheten bara
tycks fi siorre omfattning ir frin ir. Si har

Pd "srriiget" utonfiir SJR:s nyo lokoler posseror mycket folk och reseby16chefen Lennort Ryilerstriim beteck-
nor liigel som perfekt,

sii:
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in och dir finns man kvar innu. Dock i <ien
tredje lokalen i ordningen inom denna fas-
trgnet.

Idag huserar man i  hcirnlokalen, Kungs-
gatanl5, dit man nirmasr kom frin 29:i'n,
och med verksamheten fcirdelad pi tvi vi-
ningar.

"Den senaste f lytten innebar ett verkl igt
lyft  for oss. Hlr har vi f i t t  underbart rymii-
ga och trevliga lokaler", fctrklarar BritiOst-
lund.

"Vi var l i tet skeptiska t i l l  den rr insa rrap-
pan mellan viningarna ddr vi befara?e stor
tringsel nir vi behovde kommunicera mel-
lan viningarna. Men den risken eliminera-
des genom att en rorpost installerades."

I r iverviningen expedieras aff lrsresorna
och dlr skcits bi l jettutskrivningar och eko-
nomisk administration med meia. Dir finns
iven sammantridesrum, kok, kafferum,
omklidningsrum och dusch.

"Vi har ett nirmast perfekt affirslige nu
mitt i centrum. Och- vira arbetsf&hil-
landen blir inte simre av atr vi inom kort
krir iging med SJR:s spritt nya datasystem,
nigot som vi ser fram emot", siger Lennat
Rytterstom.

Det innebir en utcikning av terminalan-
talet frin 14 till 2l terminalir.

Snabb tillvixt
Den stegvis tikande verksamheten som
Britt Ostlund talade om vidimeras av
omslttningssiffrorna. Slrskilt markant lr
okningen frin de 30 miljonerna, ir 1983, till
de cirka 100 miljoner som Rytterstrcim rror
pi under innevarande ir.-  " l  den sif fran har iae di inkluderat de
aff irsresor vi skri ter for FFV:s r ikning och
som handliggs frin virt kontor vid det fo-
retaget", pipekar Lennart Rytterstrom.

Detta betyder att andelen affirsresor to-
talt uppgir till 80 procent. Siffrorna blir ni-
got annorlunda for resebyrin vid Kungsga-
tan, ungefir 65-35 bl ir  der fcirhi l landet-mil-
lan aff irs- och privatresor den, enl igt upp-
skattning Rytteistrom gor.

Han ser framtiden an med stor tillforsikt!
"Vi stir mycket vil rustade att mota ef-

terfr igan. Inte bara pi grund av nya lokaler
och nytt datasystem. uihar ocksd en vi lut-
bildad erfaren personal, kompletterad med
yngre krafter som skolats in under hand",
framhiller han.

Britt Ostlund hivdar trivselfaktorns be-
tydelse:

'Jag tror att vi nitt lingt pi den vigen
gckie; 'sdger hon. "Si i lv vi l l  j "g.f t"r * ' int
fyrtio ir }iir, beteckna mitt lolb som etr
stressjobb - men ett underbart och roligt
sidant.. ."

TGOJ var for ovrigt inte del igare bara i
Eski lstuna Resebyri bch inhouiekontorer
pi FFV. Aven. Aiboga Resebyri berors av
oenna n/ordnrng' 

GE.RG EKsrRoM
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VR Specialresor ocb resetiiinsten fixade

PKBANKENS BIO BANO
Saenska fiiretag oclt institutioner
konfererar alh mer. Resebyrderna
sadrdr fdr a0 procent aa drrdnge-
md.ngen. Resten sker internt inom
fiiretaget. En god potential siiger
Carl-Giiran Berg p,i StR Special-
resor sonz d.rrdngerdde PKbankens
Big Bang.

T)KBANKEN INLEDDL i re t  med en  s to r
I i  "kickoff" oi Sol lentunamissan. PK
Privats Big Bang var en stor tillstlllning
ocksi fcjr SJ Resebyri. Nlrmare 2.000
PKbanksanstillda samlades for att ladda

vagnarna fr in Vdxjo kopplades pi vid
St6ckholm C) svarade SJR ior f lygresor och
transfer. De omkring 500 lingviga gisterna
(Norrland, Sydsverige och Gotland) flogs
ner. Ett drygt hundratal deltagare bussades
in frin Milardalen. Boende i Stockholms-
trakten svarade fcir sin egen transport.

"Arrangemanget ar eit samarb-ete mellan
oss pi specialresor och inhousebyrin pi
PKbanken," berittar Carl-Goran Berg som
ir chef for nordiska konferenser pi SJR
Soecialresor.- 

Genom RBM:s forsorg fanns givetvis
SJR pi plats med en egen monter pi mis-
san. Dir bistod man med information, om-
bokninear och allminna rid och did. Vir
utlottniirg av resor frin Always och Viking
Line var naturligtvis sirskilt uppskattad.
Nigon terminal fanns inte i  montern, men
det-hela fungerade lika bra telefonvigen.
Susanne Carlsson, Guniila Berglund' An-
ette Karlsson och Carl-Gciran Berg - som
bemannade montern - rinqde in om-
bokningar med mera t i l l  SJR-kontoret pi
PKbanlien. Det var bemannat hela dagen.

Nir Big Bang slutade fcir kvellen stod tvi
chartrade pendelt ig klara att f t i ra al la delta-
gare in t i l l  stadeni centrum. Fyra centralt
Sel igna hotel l  utnytt iades for sammanlagt
drygt tusen nattgister.

"Vi lr jittenojda med det arbete som SJR
svarade for," siger Margareta Krantz pi
PKbankens marknadsavdelnine. "Samarbe-

tet kdndes tryggt hela t iden." 
-

Inte nog med att denna konferens var
osedvanliqi stor (en "normal" konferens
har 30 deJ-tagare). Den gick snabbt att  pla-
nera ocksi. Frin idd till genomforande fcir-
fl<it bara tio veckor. Big Bang ir ett bra ex-
empel pi vad SJR kan 6'stadkomma.

Tack vare samarbetet mellan reseby-
rikontor och specialreseavdelning gir det
gcira ett bide lonsamt och uppskattat
arangemang.

"Alla borde gora som PKbanken," siger
Susanne Carlsson. "Limna de restekniska
frigorna till nigon som kan och koncentre-
ra sig pi sjilva innehillet."

God potential
Si ir  det inte al l t id Bara omkring 40 pro-
cent av alla konfbrenser anordnas av rese-
byrier. Inte sillan viljer foretagen att sjilva
svara fcir biljetter, transporter och hotell.
Potentialen fcir resebyrierna ir god, som
Carl-G<iran Bers konstaterar.

"Vi var si ffi oreanisationskommitt6n
att vi ville ligga ut det praktiska jobbet pi
en professionell resebyri," fortsitter Mar-
gar eta Kr antz pi P Kbanken.

upp rnlor IyUy ars aKtlvlteter r Jotlentuna
Misshallar. Arrangemanget var kort - ett
halvt dvsn - si stora krav stiildes pi att allt

infor 1989 irs aktiviteter i Sollentuna

halvt dygn - si  stoia krav stdl ldes pi att  al l thalvt dygn - sa stora lr
skulle fungera perfekt.

Gemensamt for de flesta deltagare var att
SJR hade ordnat transporten. Ett sirskilt
inhyrt tig rullade in pi Sollentuna station
klockan 11.35 lordagen den 14 janauri.  Ur
tiget klev omkring 5OO personer, de firg-
glada hattarna var legio.

Forutom det specialchartrade tiget frin
Goteborg (till vilket dven de tvi chartrade

Big Bong-delrogore sliger ov del speciolchorfrode t6get pd Sollentunq slolion.
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Se upp i Peking

CYKTTSTER T KTUNOOR
Folkrepubliken Kina iir ett spiin-
ndnd; resmAl Ett ex,anderdnde
land som erbjuder soi detta goda
affiirscbanser. Fdr turisten finns det
iycket dtt se. Men se uPP fby qtk-
listerna, rdder Susanne Gustafson.

T)EKING. HUVUDSTAD I Folkrepubliken
f Kina, har ca 6 mil j .  invinare i  sj l lva stan
och ca 10 milj totalt, inklusive fororter och
landsbygd. Trafiken dr enorm, inte minst
pi gruni av alla cyklister. Det tillverkas 30
milioner cvklar om iret i Kina och bara i
Peking finns det 5 milj inregistrerade. Man
fir verkligen se upp nir man gir over en
gata. Cyliliste.n" 

^lio--.. 
i klungor och

stannar bara om de absolut miste.
Peking ir en av de stider i virlden som

har flesibercimda sevirdheter. 1950 rivdes
stadsmuren och de monumentala portarna,
och man j imnade hela kvarter foi att  gcira
plats for de breda avenverna. Staden ir stor
bch uerkar i  mitt  tyck'e ganska opersonl ig.
Man gir l i t t  bort sig, och det lr  vikt igt att
fcilja med pi kartan, si att man hittar tillba-
ka till sitt hotell igen.

Viktig karta
Stadens hjarra ar Den f\rbjudna staden,
kring vilken den ovriga-staden ir byggd.
Hirnmekha Fridens Torg mdktigt med alla
rrida fanor, folkmyllret och mausoleumet,
som ligger intill och dit det ir en stindig
strom iv folk, som gir pi led i intervalier
fcir att komma in.

Den F\rbjudna Staden ir virldens storsta
kejserliga palats och en av de frlmsta
sevirdheter som finns. Dir finns rester av
svunna storhetstider i Kinas historia, och
allt ir otrolist vackert. Filmen "Den siste
kejsaren" ir inspelad dir, och man klnner
igen sig overallt utom inomhus, for diir fil-
mades det naturligtvis inte. Forbjudna Sta-
den brukar iven kallas Palatsmus6et, fcir det
finns iven en samlins av konst och konst-
hantverk dir.

Frin och till flygplatsen bcir transfer ske
med taxi. om man iker individuellt. Det
kostar ca 50 kr. Vi hade vir egen buss och
guide, som himtade, l imnade och tog oss
ired pi al la sightseeingturer, Det ir  26 km
in till staden, och man fir inte k<ira mer in
40 km/t im pi vigarna, si  det gi l ler att  ha
god t idsmarginal.  Bussarna ir inte de blsta,
och luftkondit ionering f inns bara pi vissa
sightseeingbussar. "Vir" buss var gammal,
o."h -oto."n doe si fort ui stannadelid r<itt
l jus. Flygplatsen, Bei j ing civi l  i r  ganska stor
och inte alltfor uoofrischad. Den lr dock
funktionell och bri^skyltad.

Det finns fler hotell i Peking in jag hade
trott, och fler kommer det att bli. Det
pr8Ss lor..fullt ov.erallt- Eftersom Kina inte
har varit cippet for turister under minga ir
har inge kineser hogre poster inom hotell,
eftersom de ej har nigon mingirig utbild-
ning och erfarenhet. Istillet bestir staben
oftJ av folk frin Malaysia, Singapore,
Hongkonq och forst is, amerikaner hos de
,-. . ik"tr ikr hotel lkediorna. Dc hotel l  vi
bescikte var enbart forsta klass, men det

t 6

finns iven minga bra turisthotell, lven om
standarden dir kan variera ni,got.

Jingua Hotel,  dir vi  bodde, kan iag varmt
rekommendera. Ligger bra till mitt i stan,
nira diolomatkvarteren, Himmelska Fri-
dens Torg och minga turistattraktioner.
Lobbyn ir mysig och l i tet oriental isk.
Rummen ir stora"och d;r f inns badrock,
tofflor och minibar. Det ir ett Swisshotell.

Beijing Toronto ligger vlgg i vigg med
Iingua och ir ett  Nikko Hotel med l i tet mer
lntJrnationel l  pr igel.  Pool f inns.

Sberaton Great'WalL Det ricker kanske
att siga att det ;r ett Sheraton Hotel i stor
stil. L-"igger litet lingre bort frin stadskir-
nan men indi centralt. 20 min frin flygplat-
sen. Ett stenkast frin Kinas internationella
utstillninescenter. Diskotek finns.

Shangri-La ir  en asiat isk kedja, och ho-
tellen hir samma hoea standard som Shera-
ton men ger i mitt iycke ett varmare och
personligare intryck. Det ligger ganska
lingt frin centrum.

Xi'an er en kulturhistorisk stad. Hir har
elva keiserl iqa dynastier haft sin huvudstad.
Det f inns r i innesmirken fr in den t id di
Xi'an var virldens stcirsta stad. En mur frin
Mingtiden gir runt hela staden. Dlrifrin
har man en fin vy over hela staden. Xi'an
kinns iitet lantligt och charmigt. Det finns
hlriig-a marknadJr, som vi tyvdir ej hade tid
att ufiorsKa.

Terracotta-arm6n utanfor Xi'an bestir av
en hel arm6 av tusentals histar och ryfiare
gjorda i lera for 2000 ir sedan av en kejsare.
Arm6n har nyligen hittats, och man har hil-
lit pi flera ir med utgrivningarna frjr att fi
fram lerfisurerna. Nir man hittade dem var
de krossade. Nu lr de fint hoplappade och
det gir knappast att se att de en ging varit
krossade.

Sara Hotel Golden Flotper lr ett svenskt
hotell, som ligger strax utanfor Xi'ans mu-
rar. Det ir ett vil fungerande hotell, som
dessutom serverar svensk buff6. Ett upp-
skattat avbrott i  al l  kinamat. Tiusig lo66y
med en flygel mitt i en oas. Holiday Inn --

som lnnu ej blivit klart som planerat - lig-
ger ocksi strax utanfor muren (ca 15 minu-
iers promenad) och 1o km frin ilygplatse.r.

Fdrska hdnor
Shanehai ir Kinas stcirsta stad med sina 12
miljoner invinare. Detta ir dven den ledan-
de industristaden i landet. Hamnen ir den
viktigaste for Kinas utrikeshandel. Person-
ligen tyckte jag bist om Shanghai av steder-
na. Det ir en blandning av bide gammalt
och nytt. I den gamla delen av staden hing-
er fdrska honor pi balkongerna, och kattor-
na solar i fonstren. Mysigt att flanera om-
kring. Men Shanghai har stora miljopro-
blem. Luften ir starkt fororenad, och flo-
derna nedsmutsade. Hamnen gor dock att
det kinns frischare i luften. Nanjinggatan
ir den ledande affirsgatan, dir det ir job-
bigt, stokigt, tringt och svart av folk.

Shanghai Hihon, dar vi bodde, ir en hcig,
smal byggnad, som man litt ser. Hotellet lr
Ilust och fint. Rummen lr frischa och la-
gom stora.

Peace Hotel ir klnt fcir sin koloniala at-
mosflr och inte minst for att man kan qi dit
och hora jazzorkesterns version au nAck

Vdrmeland Du skona". Hotellet har ett
centralt lige nere vid stranden.

Den hir resan var lirorik och verklieen
rolig att fi komma med pi. Ett varmt tick
vill jag ge till Jorma Kauppinen och Ritva
Loimaranta oi Finnair samt till Gunnel Bil-
ling pi Nordisk Reseservice fcir deras insat-
ser till en si lyckad resa!' st{f,+il1[E^,?ru^s,T,ftF,?Jt
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Finns del ndgoi siilore iin kinesiskq born? Frdn en fiirskolo i Shonghoi.


