
t Resebyråerna vill
renodla reklamen om
Turistsverige
fl - Den allmänna reklamen
om Sverige som turistland tar
med allt för många ingredien-
ser. Man borde koordinera
t;mgdpunkterna så att de
bättre låter sig paketeras.

Det framhöll chefen för SJs
resebyråsektion, Bertil Har-
rysson, när SJs resebyråche-
fer i utlandet nyligen träffa-
des på Svenska Turisitrafik-
förbundet i Stockholm för att
ge och ta information.

Tillströmningen av utländs-
ka turister till Sverige visar
en kontinuerlig ökning, det
vet man. Men man vet inte
så mycket om vart de tar vä-
gen och hur länge de stan-
nar. På det området behövs
det forskning.

Även från massmedier har
intresset för turistnäringen
ökat. STTF redovisade en un-
dersökning som visade att det
skrevs två spaltkilometer om
turismen i svensk press un-
der månaderna maj-juli i år.
Det är mycket sällan som man
tidigare uppmätt så omfattan-
de intresse för det ämnet från
pressens sida och det är re-
kord sedan högertrafikom-
läggningen 1967.

En kraftsamling mellan SJ
och STTF när det gäller ut-
bud och produktion är på väg,
konstaterar man, men hittills
har samordningen varit allt-
för sporadisk.

FRED MARKTUND

datum i Luleå?
Dolobokningen hor dnogit in på bil-
iettexpeditionerno londet över. Till
viss del hor' detto också förändrot
orbetsrutinerno för personolen. I

Luleå t ex - konske även på ondro
håll - sotte mon upp elf por exiro
väggrql6sk..ptr över bokningsdonet,
en prokfisk åtgärd som vi görno vill
föro vidore om det nu höndelsevis

skulle finnos någon biliettexpedition
som vill efieropo luleåborno,

Almonockon löngst t v, som fixp
lngemor Wiklund håller i, visor det
doium i oktober som mon får boko
till i donet. Almonockon i mitten vi-
sor det dotum då sovplotserno skoll
ovhömlos och löngst I h kon mqn se
nör bilden togs, olltså dogens dolum.

Vad är det för

sverigeiurism diskuieros metlon sJ och srrF. Fr v sven Jörgensen, sJ Bertin.
Thomos [indh, SJ Homburg, lngvor Mottsson, S:ITF, Bertil Horrysson, SJ Rese-
byråsektionen,, K-W Bergholtz, SJ london, Uno Rundqvist, SJ Köpenhomn,
Kerslin Rådetorp och Bengt Andersson, b&do SJ Resebyråsektionen soml Kurf
Poulsson och Gunnor Rosvqll, bådq STTF
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