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Pd SJ resebyra i Knltttor iir mun, rerkligen ttojrl nted, den fot'sta perioden. Personalen, lick rlskt
lltokcrs nted Pia Bergmatt, sont,har h jtilper till nted,ett t'esearTQngenlatl
g
.
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resebyrd, i Khlmar tir man aerkli,gen n6jil med, den fdrsta perioden. Personalen fick raskt
utdkas med Pia Bergman, som htir hjriWer tillmed ett researrangernang
:.
- Vt hade satt upp ett fiirsiilJningsmfll, men verkligheten har vida iivertrii,ffat driimmen . S& sammanfattar. resebyrfi,chef Nils-Erik. Franzon de m&nader som SJ resebyrfr funnits. Den femte april
flyttade man fur i lokalen pfr Storgatan. Sedan dess har cirka 50 resor sA,lts varje fiortondagarsperiod.
D?irtill tillkommer ett orii,knerligt antal s k skriiddarsydda resor. Omsiittningen ligger pA 600.000 kr.
I(a,lmarbyrf,n har a,nledning att vara stolt.
- Vi visste att ett behov fanns,;populfirare. Resenii.renfflr sjllv utNils-Erik lforma sin resa, men har rdtt till
resebyrichef
berlttar
I de rabatter som finns. IT-resorna
Franzon.
- Det kom iinskemil frin sta- sker med flyg.
dens sida och vir resetjinst hade
Aven
amerikaresorna
ligger
med tiden automatiskt vuxit ut'
Det behiivdes en SJ-resebyri,i Kalmar.
Oskarshamn. Byr6.n betjiinar
Nybro- och l{almar storstations'omrflden samt Oland. Tidigare
'
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Ifiiirenjra,mrllfrrnf,farqrr.
i€t'dtjii#st'1'd€t'
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?#ifris?i' Kalft,ililbn
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tle vat,ri,populd,rt hade vi inte
finns fortfarande i Nybro bch Osan&t, sii,ger resetryrA,fiirestfi,n- karshamn). En resetjdnst och en
.,..:
darinnan Greta Svensson pA resebyri skiljer sig At. P6. reseR esetjiinst.
"Baiometern-Oa
tjinsten kan man bestdlla alla sor'
V€Ckohelgsresornatill Kiipen- ters biljetter, en resebyri har ddrhamn har gA.tt iiver fiirvd,ntan
emot riitt att skriva ut biljetterna
och yi skall fijrsiika ordna resor sjH.lva.
iven I oktober och november.
- Ne, vart reser kalmarborna?
Enda svA.righeten iir att f6. hoNumera
ligger inte Italien och
bellrum i I{iipenhamn.
Spanien
i
topp. Oststaterna l,ockar
- Resestriimmen iikar fortfler.
Polen
och Tjeckoslovaallt
f'arande stadigt, fortsltter friifler
kien
fi,nner
och fler intresseken Svensson. Italien, Spanien,
stiker vi
fortfarande
rade,
Men
Grekland drar, till sig intresset.
iir
sol.
och
Marocko
driimda
Jalta
Ddr iir billigt, soligt oeh lagom
m6.1.
nycket bad. Osterrike har ocksi
En SJ-resebyrfl siljer ju ftir alla
.varit ett populdrt resmfll i somauktoriserade resebyr5.rersamt fijr
mar.
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