
Hänt sen slst

Evo Rohor, t v, ser till ott ollo riksdogsmön får sino bllielter och god hlälp
hor hon ov Inger Andersson. De två ttoltseror frsnrför SNAp-bokningsdonet

§Js resebyrå
inta r
riksdagshuset
tJ Något av d,et fulaste som
finns i Stockholm idag är det
nrya riksda,gshus,et. Det är en
kartong på spi.nd,elben rned en
gräs,li1g massa glas som mag-
gö,rdel runt om. Men inkråmet
iir fint, nära grandiost m,ed
färg, luft och entr6, som är
sex våningar hög,

Här skola då de valde p,rata
och bes;tamma. I entrrån, två
rulltrappor upp från Sergels
torgs svart-vit-,ruöade s,chack-
bräd,e, finns något som heter
SJs resebyrå. Visst fanns det

(kvinnorna) beställer sina
biljt,tt,er: hos oss. Då vet dorn
i alhniinhe,t hur dom s;ka resa
unde,r ver:ksslutcrt.

Vnrje ril<sda,gsrnan får e.tt
ål:sko,r't --- ko,strnad 2.800 kr -:
på SJ. Det blir en sunrma på
oä 980 000 rikstlal.er:, sorl)
riksd agens I ör'valtnin gsutsk ott
Iår punga ut nr,ed till SJ. Merr
alla vill inte åka tåg utan de
t;r,r fly,get. Ftirvaltrringsr-rlskot-
tet betalar ut ca 700 000 kn
tiil LIN r:ch SAS. I vissa
s.atrma,nhang, sont t ex viid.
riksclagens högt,idJ iga öppnan-
de, srirskil,t påkallnele delut-
ter, svaromåI, må ävcn riks-
eiagsma,n ffi {ri taxi till rrär.-
traste flygfl at-s e,ll,rlr jiirn-
r,ägsstation. triin hemrorten/
bostaden. Han Iår även då
anviirrda sig av singlc sov-
plats på tå,g.

Det här senraste varr inte
Eva som be,r,ättade utan byrå-
direktör" G Engzäll på riks-
dagens f iilvaltni u,gskontor.

t{iir har tal.ats om järn-
vägs,bilj,etter och fly,gdi,tr:. Men
sen konrme,r' en serk tiil. Lo-
kaltlafiken, Sl,, kommer ock-
så rned i bilelerr. Me,n dä,r har
det visa,t .sig att det blir bil-
ligare att kiipa rnånads;bi1j,et-
tel till rcsp riksdirgsman än
att komma rneel ett engångs-
p,r'ris per år,

Enkammarriksdagens (the
Pal'liament buildi,ng, please)
fula byggnad innehålle,r även
145 s k l<ombirum där de 350
fr:lkvarlda får samsas om ut-
rymmet. Men så kostar d.et ju
bal,a 200 kr i rnå,naden att
hyra ett sån,t där "ko,mbis".
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i gaml.a. riksdagshuset «:cksii
en SJ rese'byr'å. m.en, den iåg
i "källaren" så dit hittade
egentligen endast Erlar:d,er:-.
Hedlund, f:[jalmars,son och de
andra grahba,r:na, s,orn var
hernrna i huse.t.

Nu liggel deh rrya rese-
byr'ån. så lint tili att det cn-
d,ast, -* med hjälp av heltäc-
kande rnatt,o,r' *- är ca 20 rne-
ter till den. väldiga sal där
enkammarriksda,gen beslutar.

I'vå myckert viinligt virr-
nande damer skötr,r onr bil-
jertterie;t fiir SJ. Det iir Eva
Reher (bas och söt) och Ingerr
Andelsson (söt).

Eva säger tili SJ*NYTT:

- Det är' nrest på ons-
dagarna som riksdagsrnännen

Schack
i-.l Dri Stockholms lokmäns
schacl<sel<tion var över: och
spelade en match mot Hel-
singfors järnvägsmäns schtick-
klubb 1969 (refererad i SJ-
nytt nr 24 69) kom man över-
ens om att man skulle hålla
kontaktr:n mellan de två
klubbarna genom att spela ett
korrespondensparti rnr:d ett
drag i veckan. l)en bekväma

takten vat för:rnledd av att
man på vardera hållc.t skulle
kunna diskutera drager: på
respekiive klubbkvällar, in-
nan de avsändes.

Partiet är nu slut och fiiljer
här med ko,mrnentarer av
Zandor Nilsson. Efter 24.-
Se5-c4 kunde vitspelarna av-
göra clen postala schackstri-
den till svensk {ördel med ett
elqr${2rnt drag, som SJ-NYTTs
schackintresserade läsare kan
rol sig med att själva firrna.

Seti från Sergels torg ser vårt nyo riksdogshus ut så hör. Nöro holvq Stock.
holms fosqder kon dör ovspeglos


