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och eti privatree€fiDreslutade
tag. Safrtidigt
flera ansteilda vid $I
ncEebyr$ i Hnlmrta&
Sedan ohober ingfu SI
Resebg{
i en konaern
ned IMG (Ibavel Managgmeni Group)'son
modertolag.
TI\[G har drivit reseb5rrAn
rmderhrs*..,'fumbn det vari tisdags som 6rindringama
rade i lraft: Alla vid.SI, Rer. Jr& har eftjuditE jobb av
TMG. Negra har tackat nej
ochvalt.att st&na kvar i statens diinsL
som varit vid $t
| --nianga
tc
6r oroliga
i'r"n".q"J,!E
knn

er," privat ft,ntag. Jag
+snEbmigatt ile inte vill dnp
pa exenpelvis pensionstrygg=
hetcn" stiger Ingemar Andee
son i Statsliaist€mauafi:irbundeL

Ovrigp ska gbra 6r innuinti

'

Sadla om

ta Tic&eL J Irelrnrtnd bUr-ar.
bets&hfilland€na
ftr dem
sm valt att arbeta i TlfiG som
ti&are.

- Vi ska 6rs0ka p den
sar'r'na tyo avidb och anver
da de kririskaber de har. En
flsl kcneke yiii Badta om till
nlgon av de -t'!ga yrtesk&
tegorien vi har inom $I, seger
Sten Johangson son fu persooalchef ft r $I:s vistra rqion.

- De $r unerffir sarnrna arbetsuppgifter-och ingen b€hiiv,er byta arbetsplats, siger
Andeirs Magnusson som er resebvrnc.befi Halmstad-

Under tisdagen v:antade
h* pl listor 6ver vilka som
vilt fortsefta inom $I ftr alt
kuBn+ placera dep se snart
som n6jligt I hela flverige r0r
d€t sig om cirta 70 - 80 perso.ner.

SI Resebyre gick samman
rmed IIIIG ftir att fr en stor
koncer:nsom knn ffiyds sig internationellt och ft effekfrvare distiibution i Sverige.

Besvf,rligt
- I Halmstaal 6r det nio
st5rcken.Det iq sipaso rntnga
att det har varit lite besv6rligt, r*iger Bertil Hammarberg- I{nn var tirtigale chefftir
hela $I Resebyra och ir nu
chdftr privatresedelen av 6
retaget.
Aftrsresedelen

heter Ny-

TYi oersonerhr fett afte' 'man och Schultz och privatre'
te hosSJ i Falkenberg.Vad de s€delen nke se crnlningom he-

Effektivare

-Vi blirddrre och starka'
re, stiger.Ake Lindell, VD ftr
Nyman oc,hSchults.
$I ResebvriNvman'och
-ReieqilcialisterSchultz och
na ErnAgra av de reseftiretag
son gitt upp i koncemen. $I
flger 23 proent av koncemen
och har alltsn fortfarande inflytande. I.ika nycket irger
vardera SAS och TMC-ledEingen nedan l{ordstjernan
iger3l procent.

