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Pressroeddelande

Den 2J november flyttar sJ Resebyri i sr:ndsvall in i noderna
och rner Sndan6lsenl iga lokaler vid EsplanaCen ! .

Resebyrtchefen Ni ls i i r ik &reqvist  och hans stab kan speciel l t
gldd.ja sig &t att den expand.erande avdelningen fiir aff6rs-
och t j?insteresor f i r  hett  egen lokal i  resebyr&n och ar l . ts&
far ndj l ighet t i11 ner int im kontakt och d$,rmed b?i, t t re service
tt  kunderna. Aff i i rs- och t jd,nstereseavdelningen startades ar
1954 octr  har egen telefon och specialservice f6r st6me kunder
betrS' f fande resor,  n?issarrangemang etc.  Det dr den sektor,  som
jt inte sSl lskapsresorna, r ikar al l ra nest.

Li te histor ik.  I  oktober 191? bi i r jade man s5 btygsant med en
upplysningsbyr& fdr resor oei:  gocs. rnga ut ldndska bir jet ter
st ldes utan f ick rekvireras frr in stockholm. r  nars 1941 bi i r jade
fru Gurli vestberg pt b;.rdn, son d6 hade tv& tj6,nsteniin. N6gra
sdrlskapsresor fanns inre och vis. .ur beh6vrles t i l l  de f lesta
Idnder .

under 1948 bd: jade resandet 6ka och resebyr&n utcikade t i l l
feu nan. Fyra 6r senare blev stugan fiir tr&ng och rned. sex
t j6nster"4n f lyt tade byr ln t i11 tokaler i  sundsvalrsbankens
fast ighet.  sedan satte son bekant den stora resfebern in och
nan f ick utdka ytter l igare.

sJ resebyrdorganisat ion 6r randets stdrsta med 59 kontor i
Sverige och egna ut landskontor i  i ianburg, Berl in,  London,
New York och Kcipenhamn sant sanarbetsagenter dver hela v6rlden.

organisationen har avtal ured civer hundra red.erier och iir
generaragent fdr en cel av den. sJ har iiven avtal rned sanntliga
IATA-anslutna f lygbolag och st i j r re bussbolag.

r samband med f lyt tningen utdkar resebyran sin kvdlrsservice,
st att sundsvallsborna nu kan sk6ta sina resebyr&affd,rer Hrrb
tilt kl 18 tv& dagar i veckan, m&ndagar och fred.agar.


