firdagon den 7 maf 1968
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Vi har inte solenoch'billigtuin:
men dAremotunika,sakerett se

Resebgrd,mcin med, kund,sr: auil,el,ni.ngsildrektiir Bertil Harr'gsson och SJ:s kommprsietrle ch,ef direktijr Anders Ekel'und, samt resebyrtr,ahefen i Kal,mar Nils Erik Eranzon resonerat med skol,ungd,omnrna Eaa-Lotta Karlson och Ingegerd Johansson som slall llira sig lranslca p0, &iuderant oclt,
'
','esa med, t&g iinilq, d,it

h
a.

Vl har inte sol och vi har inte billiga viner I $vorigs, men vl har vlssa sa,ker Bom li1 rrnn r! fl6
finns bara hiir. Det komme'r allHd att flnnas folk frfur a,lla hiirn av vltrlden, com lnto ba,ra diker slg
till sol och billtgfi vin uta,n gtirna vill se och uppleva dot ulka. Alltsi
borde lreryrmaturlsmen kunna f& en litet stiirre del iin den nu har. Viilare iir lnto resobyriernas uppgft ba,ra att paeclvt ui;p
lylla allmitnhotenr rimllga iingkem6l t lr*go om re6or. $e ekdf ocksi vara, alrtlvq fr*mnt, ta lnitia.
tiv - de btir fi vara med frAn triirJan, lnna,n resoniiren llectiimt oig.
Dessa ord om turlsm och rese- nas att han d.r smlldnning, fddd
byrA.er yttrade tre herar som vet och uppvuxen i Hultsfred, och sevad d,e talar om eftersom de iret dan m$.nga 6r har somma,rviste I
runt arbetar med resor, transpor- Byerum pi Olan<I. Si han ha.r
ter, turism. De tre var kommerrlel- stark anknytning till bygderna pA
Ie chefen vid SJ Anderg
E k e - blda sidor om Kalmarsund.
lund,
chefen fiir SJ:s reseb5n6sektion a.vdelningcdirektiir BerSYDOSTI(USTNN INTE
til HarrysEon
och SJ:g reseUPPTACKT
Erik
byri,chef i I(almar Nile
Sidana htr konferens€r med reF' r a n z on. Or'den yttrades vid en
sebyr&cheferna h{lls en gdng varpresskonferens I anslutning till den je
Ar, pA, olika platser varje glng
pA,gApnde konferensen p!, Kalmar
eftersom detta ger deltagarna tillstadshotell med Statens jiirnv6gars resebyrichefer frA.n Sverige fd,lle att beee konferensorten med
kringliggando bygd, n6,got som de
och Europa.
har nytta av I sin dagliga giirning, Vad sydostkusten och Oland
SMALANNING OCTI
angf,r si, finns dd.r d.nnu mycket
I'LAITNING
att giira d6 det giiller turism, dv s
Om direkt6r Ekelund kan ndrn- omridena i fr0ga dr dnnu inte

riktigt upptdckta, speciellt tnta.a.v
utliindska turlster. De kommer
dock s6.kert sC,srninlngom att uppticka 6ven dessa omr6den, liksom
ytterligare m6nga svenskar kommer att giira. Vieserligen har Sverige i stort inte mycket sol, men
nd.i solen skiner sA skiner den oftast iiver sydostkusten, och ndr
det regnar ute i landet, 6r det oftast torrt diir, p6' s1'dostkusten. Att
TV:s vAderlekskartor drar turister
till sydostkugten har konstaterats
mAnga ginger.
Emellertid skall som sagt resebyriverksamheten
vara ahtiv. Turismen och resandet ir nA,got som
allt mera iikar i omfattnlng, kanske ir
resebyrimarknaden
den
som tikar allra snabbast. De 60
resebyrlcheferna
har i Kalmar
diskuterat vad Bom kan giiras under det komrnande Lret, SJ:s resebyr6.er skall tdcka hela omrAdet:
sii[a tAgresor 6t $f men.ocks6, paketflygresor,
ordinarie
flygresor
och alla mtijltga andra sorters resor. Och man sdljer ocksA resmAJ
allt liingre och liingre bort.

