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Resebyråchefen Lenncrl Linder blomsterhyllor försto kunden Elisobeth Alm'

som vqr på viig till semester-Mqllorco

oGh
i norr
! Landshövding Ragnar Lassinanti för-
rättade nyligen två stora hotellinvig-
ningar i en och samrna vecka i Ki-
runa. Hotell Ferrum och två dagar
senare stod Lapplandia i förorten Riks-
gränsen i tur.

När SJ avslutat arbetena På Riks-
gränsbanan 1923 lämnade man kvar en

barack, som man räknade med att ti-'
dens tand skulle tära, berättade'di-
rektör Arne Carlstedt i sitt tal vid in-
vigningen. Då hade man inte räknat
med att sedermera general Ivar Holm-
qvist i Skid- och Friluftsfrämjandet
skulle få syn på baracken. Det hände
1928 och protokollen talar om att det'

bara gick några veckor från upptäck-
ten till dess att man träffat ett hyres-
avtal med SJ. 350 kr var årshYran'
Baracken rustades upp och byggdes till
i flera omgångar. Inför den nu genom-

förda stora om- och tillbyggnaden' som
gick på ca 4 milj. kr, fick Skid- och

Friluftsfrämjandet köpa marken och

byggnaderna av SJ.
AMS hade många sYnPunkter På

bygget innan man äntligen sade ja. Nya
hotelldelen rymmer 30 rum med dusch
eller bad, en vacker matsal för 176

gäster, en intim bar med anslutande
salong, ett topPmodernt kök och en
rymlig, smakfullt inredd lobbY med
öppen spis. Två nya bastuanläggningar
hör också till. Den som vill göra en
extra insats för Friluftsfrämjandet har
möjlighet att göra det i rouletten.
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llytt i södero.o
I SJs resebyrå i Karlskrona har bIh
vit myndig.

Det var en fin present som 21*åring-
en fick. Bra, nyrestaurerade lokaler
där man på ett praktiskt och rationellt
sätt fått större rrtrymme. Kunderna får
en ännu mer Personlig service' Det
är som det ska vara, t5r6ks1 resebyrå-
chefen Lennart Linder. Hittills har
med byråns hjäIp ca 500 glada karls-
kronabor per månad kunnat resa i
väg på semester, tjänsteresor, affärsre-
sor och till mycket annat skoj eller
allvar.

Det var i maj 1948 som resebYrån

började sin verksamhet. Sen har man
klivit uppåt på stegen. I dag har Karls-
krona en resebyrå som inbjuder till
besök och är ett avgjort Plus bland
stadens övriga servicearrangemang.

Det var en glad Lennart, som hälsa-

de den fiirsta kunden, fröken Elisabeth
AIm, välkommen med en blombukett'
Hon skulle resa till Mal'lorca. Han
hade all anledning tilI glädjen. Flickan
var nätt. Byrån Perfekt.

Det var under sista delen av 1968 som

ombyggnaden började. Häromdagen, 21

år efter starten, slogs portarna upp till
dc nya lokalerna.

Sittvänliga läderklädda möbler i en

mottagning där wengeträ pryder den

numera sittbemannade disken. Det
finns utrymmen för planeringsarbetet
med. en praktisk snurra (bokskåpsron-
d,e11), diir aktuella uppslagsböcker på

stubben når tjänstemannen utan att
han behöver ens resa sig. Ny växel ger

ökade kontaktresurser'
En trevlig resebyrå i SJ-kedjarr 
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SJ-resor till LaPPlandia:
Helpension, lägsta pris inkl biljett

fram och åter (exkl moms):
490 503 5117-t314 6

13-2714:'+-\Bls 7

t8-2615 8

542 555 563

506 519 527
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