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Sjövägens förre redaktör Mats Eriksson gjorde många 
uppskattade reportage om föreningen Antwerpenseg-
larna genom åren. Nu har Mats samlat reportagen i en 
bok ”Här blir vi kvar”.

Av alla svenska sjömän jag lärt känna under åren hör Ant-
werpenseglarna till de mest speciella. I dag glesnar gänget 
sjöfolkare i Antwerpen av naturliga skäl för varje år. På 1950- 
och 60-talen fanns här flera tusen skandinaviska sjömän 
och Svenska Sjöfolksförbundet ansvarade för arbetsförmed-
lingen. I dag är förbundets kontor i den belgiska hamnstaden 
stängt sedan länge.

Därför har författaren och journalisten Mats Eriksson gjort 
en stor kulturgärning med sin bok ”Antwerpen, här blir vi 
kvar”. Mats var i många år redaktör för tidningen Sjövägen, 
i den rollen gjorde han från 2004 ett antal reportageresor 
till Antwerpen. Flera av reportagen har han samlat i boken. 
För mig och många andra i sjöfartsnäringen blir reportagen 
ett kärt återseende. En av de som Mats Eriksson intervjuat 
är Finne Sterner som större delen av sitt sjömansliv seglade 
i Wallenius. Finne Sterner, som första gången mönstrade på 
en båt från Antwerpen i slutet av 1960-talet, har inga planer 
på att flytta ”hem” till Sverige.

En annan av profilerna i boken är Alf Putte Hovenäs, ord-
förande i föreningen Antwerpenseglare alltsedan bildandet 
och i många år fackligt aktiv. Även Putte är bosatt i Antwer-
pen sedan mer än 50 år och lever idag ett stilla liv i en förort. 
Putte lyfter fram den viktiga sociala roll som föreningen har: 
”Vi måste hålla koll på varandra, att vi lever och att ingen blir 
lämnad åt sitt öde. Det är det ingen annan som gör. Många 
av gubbarna hör inget från sina anhöriga förrän de dör. Då 
kommer de hit för att se om det finns något att ärva”.

Att läsa ”Antwerpen, här blir vi kvar” innebär kära återse-
enden, men också mycket vemod. Många av de jag träffat 
här under åren har seglat in i den sista hamnen. Med sin bok 
bidrar Mats Eriksson till att minnet av Antwerpenseglarna, 
de kanske sista riktiga svenska uteseglarna, bevaras. En nog 
så viktig kulturinsats.

LENNART JOHNSSON 
JOURNALIST OCH FÖRFATTARE
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

NU SEGLAR VI MOT 2016

Bästa medarbetare, julen står för dör-
ren, det är nästan som första halkan, 
man blir lika förvånad varje gång.

Nu ska det mesta vara laddat inför 
2016 och själv väntar jag just nu på en 
godkänd budget från GD.

Ett stort tack för att ni kom gjorde 
varandra bra under några hektiska da-
gar på Djurönäset. Tror att Jenny Åker-
mans och Robert Karjels föreläsningar 
kommer att klinga i våra huvuden lång 
tid framöver och förhoppningsvis kan 
vi ta med oss något gott och använd-
bart därifrån till vår dagliga verksam-
het.

Jag tror att de flesta av er kan skri-
va ner Jennys inköpslista eller minnas 
Roberts beskrivningar av somaliska 
pirater som näppeligen liknar kapten 
Sparrow och hans kumpaner. Trots att 
jag själv varit till sjöss stora delar av 
mitt liv och seglat på vatten liknande 
de som Robert beskrev, kände jag en 
klump i bröstet efter detta fantastiska 
framförande. 

Tack till alla som bidragit till dessa 
dagar på Djurönäset med god mat 
goda kamrater.

Nu till något helt annat, vi har återi-
gen fått en HR-chef och det är med 
verklig glädje som jag meddelat att 
Åsa Nordström tagit på sig utmaning-
en. Åsa är inte bara väl insatt i HR- 
frågorna utan också väldigt omtyckt i 
alla led vilket bådar gott inför framti-

den.
Välkommen till 

ditt nya jobb, Åsa!
Jag hoppas 

nu att ni alla får 
chansen till lite 

julstämningen även om jag vet att väl-
digt många jobbar för att vi andra ska 
kunna besöka nära och kära runt om i 
landet.

Ha en riktigt GOD JUL & GOTT  
NYTT ÅR.
Lev väl och kör försiktigt! 

Åsa Nordström, ny HR-chef.  
Foto: Christiaan Dirksen
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”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare 
som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra ak-
törer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda och helhetssyn är våra värdering-
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ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Jag var landkrabba 
men hade alltid haft  
ett amatörintresse för 
fartyg och sjöfart.”

Ett händelserikt år 

Peter Sundahl, en av de 360 med-
arbetare som deltog på rederi- 
dagarna. Foto: Christiaan Dirksen
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Vi kör våra färjor. Vi håller tidtabel-
len. Vi underhåller och avhjälper fel. 
Vi gör helt enkelt det vi ska, enligt 
våra uppdragsgivare. Kan man 
beskriva året som gått så där, rakt 
upp och ner?
Ja, på ett sätt kan man förstås det. Det är 
sjölinjetrafiken som alltsammans går ut 
på. Men om vi bara gör som vi alltid har 
gjort, så blir det till slut tvärnit. Omvärl-
den förändras och vi själva med den. Att 
skapa rätt förutsättningar för vägfärje-
trafiken, det är mycket mer än vad som 
syns i tidtabellen, i tjänstgöringsschemat 
eller i underhållsplanen. Det som du och 
dina arbetskamrater gör för att stöd-
ja verksamhetsmålen, det leder till att 

rederiet utvecklas och mognar.
Ett exempel från det gångna året är att 
rederiets nytillskott, färjan Capella, 
kunde levereras och sättas in i trafik på 
Holmöleden. Många utredningar, dis-
kussioner och politiska påtryckningar 

föregick Capellas 
ankomst. Leden 
mellan Norrfjär-
den i Roberts-
fors kommun och 
Holmön i Umeå 

kommun, har utretts och diskuterats i 
decennier. För mer än tio år sedan utred-
de Thage G Peterson på regeringens upp-
drag om ansvaret för färjeleden, vilket 
ledde till att staten fortsatt behöll trafike-
ringen. Dåvarande infrastrukturminis-

ter Åsa Torstensson gjorde ett inspel om 
att vintertrafiken borde skötas med svä-
vare. Det fanns dessutom ett behov av ett 
bättre fartyg för att trafikera övrig tid. Ett 
nybygge skulle bli mycket kostsamt, med 
tanke på antalet resande på leden.

Allt fick en lösning när rederiet Finferries 
erbjöd oss att ta över kustsjöfartyget Jur-
mo II, som bytte namn till Capella. Men 
renoveringen drog ut drygt ett halvår 
på tiden. Regelverket och bedömningen 
av säkerheten ombord vållade huvudbry 
för Transportstyrelsens inspektörer. Till 
slut kunde Capella, fin och fräsch efter en 
totalrenovering, påbörja sin trafikuppgift 
våren 2015. Så efterlängtad och så positivt 
mottagen. Det märktes inte minst på årets 

”Välkommen 
till ditt nya 
jobb, Åsa !”
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”Så efterlängtad 
och så positivt 
mottagen.”
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Nöjd kund index, där åtta av tio resande 
på Holmöleden uttryckte nöjdhet över 
rederiets tjänst. Bara några år tidigare, 
2011, var endast 25 procent nöjda.

– Det nya fartyget mångdubblar den 
möjliga lasten av personbilar och upp-
delningen på två passagerarutrym-
men innebär att vi också kan erbjuda en 
avdelning för allergiker. Vi är mycket 
glada över att få överta ett fartyg som är 
klippt och skuret för behoven på Holmö-
leden, säger Anders Werner, Färjerede-
riets chef.

Utöver översynen av fartyget ser Fär-

jerederiet över färjelägena i Norrfjärden 
och på Holmön.

En annan milstolpe var invigningen av 
rederiets Centrum för Ecoshipping på 
Vaxholms kastell. In i det sista kämpade 
simulatorleverantörer, lärare från Sjö-
fartshögskolan i Kalmar, våra nautiska 
IT-tekniker Tommy Hed och Lars-Ture 
Larsson och projektledaren Susan Jons-
son, för att bli klara till invigningsda-
gen 15 september och de redan inbokade 
kurserna. Det kostar på att vara pionjär 
– men desto härligare när satsningen får 

ett positivt mottagande från sjöfartsbran-
schen och i media, bland annat Miljö-
Aktuellt.

Det allra viktigaste är dock, att du som 
medarbetare ser att satsningen tillför dig 
något positivt. Genom att löpande fortbil-
da oss i att manövrera färjor på ett miljö-
vänligt sätt, ökar vår kompetens och vårt 
ansvar för att bidra till statens miljömål.

Det hade förstås varit trevligt att hän-
visa Ecoshippingutbildningens besökare 
till en eldriven linfärja för resan till Vax-
holms kastell. Men projektet, med Vax-
holms stad som huvudman och Statens 

Fastighetsverk och rederiet som parter, 
tvingades att göra om upphandlingen av 
färjelägena. Målet är nu att starta trafiken 
under 2016. 

Rederiet har bjudit in till olika festligheter 
under året; öppet hus, öppet fartyg eller 
färjeledens dag, där vi visar våra resenä-
rer en öppen och engagerad inställning. Att 
vår allra minsta, men också äldsta, färja 
Byälvan fyllde 60 år, firades med stort kalas.

Vår miljösamordnare Peter Jansson har 
tagit ett rejält grepp kring vår kemikalie-

hantering, bland annat genom att väcka 
liv i Chemsoft, Trafikverkets system för 
hantering av kemikalier. Vid kurser i 
Stockholm och Göteborg fick rederiets 
ansvariga uppdatera sina kunskaper. Nu 
gäller det att hålla liv i engagemanget, 
och där kan vårt nya verksamhetssystem 
bli en viktig plattform.

Arbetet med att ta fram ett helt nytt verk-
samhetssystem har pågått hela 2015 och 
har tagit tid och kraft i anspråk från Tho-
mas Elwinger och Gunnar Lindqvist. Att 
göra om var nödvändigt, av flera skäl. 

Dels var den dåvarande plattformen gam-
malmodig och tyngd av en mängd gamla 
dokument. Och dels behövde vi få in rede-
riets nyligen framtagna processer på ett 
sätt som gör dem tillgängliga och lätta 
att använda för oss alla. Under 2016 läggs 
gamla VHS ner och det nya, lättare syste-
met tas i bruk.

Även rederiets externa webbplats, tra-
fikverket.se/farja, har gjorts om och 
anpassar sig nu efter surfarens plattform, 
oavsett om det är en surfplatta, dator eller 
smart mobil. Lägg ett bokmärke på skär-

Överst till vänster: Passage med ett skohorn. Vinösund passerar Hjälmare kanal för sin färd vidare mot dockan på Beckholmens varv. Överst till höger: Hur 
fungerar samarbetet mellan myndigheter om en sjöolycka inträffar? Detta ville övning Helge ta reda på. Och minsann, Helge roddes iland. Nederst till vänster: 
Linfärjan Maj på Malöleden har konverterats till eldrift via kabel. Tidigare drevs Maj med batterier, men får nu sin kraft via strömkabeln som rullas ut vid varje 
resa. Nederst till höger: Capella på Holmöleden erbjuder två passagerarsalonger, utrymme för rullstolar, soldäck och bildäck. Färjan lastar 150 passagerare och 
fyra bilar. 

Överst: Ett omfattande arbete med torrsättning av Lee-Flora på Sund-Jarenleden genomfördes i somras. Leden var stängd i tre veckor medan fartyget besiktiga-
des och sliprarna på rälerna byttes ut. Nere till vänster: Öppen färja och färjeled hölls bland annat på Svanhild, i Fårösund och på Ekeröleden. På Barnens dag på 
Tynningöleden fick barnen lära sig om säkerhet och bland annat besöka färjans styrhytt och maskinrum. Nere till höger: Tre pensionerade befälhavare var med 
och firade Byälvan på 60-årsdagen. Från vänster Ulf Storm med hunden Zeb, Karl-Åke Rask och Uno Nilsson. 

Foto: Erika Andersson

Foto: Magnus Gislason

Foto: Ingrid Jarnryd

Foto: Christiaan Dirksen

Foto: Erika Andersson

Foto: Erika Andersson
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men – och vips får du en ingång till infor-
mationen som fungerar som en så kallad 
”app”.

Vår säkerhet har också fått stort utrymme 
under året. Kanske var Övning Helge den 
mest spektakulära. En myndighetsövergri-
pande övning på Holmöleden, arrangerad 
av Sjöfartsverket i samarbete med Trafik-
verket och Västerbottens läns landsting. 
Syftet var att öva samhällets förmåga att 
gemensamt hantera en stor sjöolycka över 
myndighetsgränserna. Under året påbör-
jades även den Basic Safety-utbildning som 
omfattar all personals behörighet, enligt 
gällande sjöfartsstandard. En annan del i 
vårt säkerhetsåtagande var den kampanj 
som genomfördes under sommaren för att 
uppmärksamma fritidsseglare om vad man 
bör tänka på när man passerar en linfärja.

Årets Nöjd Kund Index-mätning har redan 
nämnts. I år toppade resultatet alla tidi-
gare års mätningar, med i genomsnitt 81 
procent nöjda kunder. En positiv trend 
som ger oss råg i ryggen att fortsätta för-

valta och utveckla vårt rederi. Likaledes 
mättes personalens attityder genom Tra-
fikverkets MMI, Motiverad Medarbe-
tarindex, och även här fanns en positiv 
utveckling, sett till helheten, vårt index 
har ökat från 63 till 65. Dessutom ökade 
antalet som besvarat enkäten från 60 till 
68 procent, trots att formuläret var helt 
webbaserat.

– Förtroende mellan ledning och med-
arbetare är som ett bankkonto, kommen-
terade rederichef Anders Werner.

– Du måste sätta in för att kunna spen-
dera. Förtroende behöver byggas från två 
håll, både från chefens sida och från med-
arbetarnas.

Vår fysiska hälsa undersöktes också och 
det visade sig som föregående år att vi 
mår ganska bra och trivs på jobbet, men 
det finns områden som kan förbättras. 
Årets friskprofil visar att många medar-
betare behöver röra sig mer och äta nytti-
gare. Under året har det dessutom fattats 
beslut om att slumpmässiga alkohol- och 
drogtester ska införas i rederiet, något 
som ska bidra till att ge stöd till den som 
behöver det.

Även våra fartyg behöver omsorg och 
omvårdnad och under året har omfattan-
de insatser gjorts när det gäller under-
håll. Yxlan byggdes om och fick ett helt 
nytt passagerarutrymme, designat enligt 
rederiets nya standard. Numer trafikerar 

Yxlan Aspöleden där andelen fotgängare 
och cyklister är betydligt större än på de 
flesta andra leder. Ett annat fartyg som 
blivit som nytt är Ebba Brahe på Visings-
öleden, som förutom teknisk översyn 
har målats i rederiets gula färg. En stor 
omställning för lokalbefolkningen, som i 
alla år sett hennes vita skrov. Vi har under 
året jobbat på med vajerbyten, motorby-
ten, översyn, färjelägen och uppgrade-
ringar på många håll i landet. Ännu en 
linfärjeled har konverterats till eldriven 
drift, nämligen Malöleden.

Vi har fått hälsa flera nya medarbetare 
välkomna i år. På allra högsta nivå, har 
Trafikverket och vi fått en ny generaldi-
rektör, Lena Erixon. Två nya distriktche-
fer har anslutit till oss, Torbjörn Hed-
man på distrikt Mellansverige och Jimmy 
Franzén på distrikt Hönö. Numer har 
rederiet också en heltidsanställd intern-
revisor, Sara Kullgren, samt en projekt-
ledare för att utveckla försäljningen av 
reklam ombord, Jan Öhlund. Smärre 
förändringar har gjorts i organisatio-
nen, Distrikt Väst har bildats och omfat-
tar Högsäterleden, Sund-Jarenleden och 
Kornhallsleden, med Jörgen Sandström 
som chef. Camilla efterträdde Jörgen som 
chef på Distrikt Orust. Och den komman-
de Kastelletleden kommer att tillhöra 
Pool Öst.  

INGRID JARNRYD

”Att få  
jobba med 
människor 
är det bästa 
som finns”

Till vänster: Rederiet pionjärer för utbildning av all personal i ecoshipping. Från 15 september gör vi det på vårt eget  utbildningscentrum på Vaxholms kas-
tell. Här visar Guy Österman simulatorn. Överst till höger: Ellen Strandberg, chef för distrikt Södra Roslagen, utsågs till en av Framtidens kvinnliga ledare av 
organisationen Ledarna, nominerad av sina medarbetare. Hon var även nominerad i klassen Årets ledare på Framtidsgalan. Nederst till höger: Nu kan du 
surfa in på Färjerederiets webbplats som genom en app. Spara sajten som ett bokmärke på skärmen!

Foto: Erika Andersson

Foto: Framtidsverket

Foto: Kasper Dudzik

En viktig del i arbetet på färjelederna är 
att räkna fordon. Vi gör det av flera skäl, 
dels rent ekonomiska, vår verksamhet är 
beroende av att antalet fordon som reser 
dokumenteras och statistiken är vårt fak-
tureringsunderlag. Och dels är trafikräk-
ningen ett instrument för att följa trender 
och underlätta planering, både i vår egen 
verksamhet och för externa aktörer, till 
exempel frågar samhällsbyggande projekt 
ofta efter vår statistik. Trafikstatistiken 
är dessutom en del i underlaget för fleet 
management, för att våra färjor ska trafi-
kera där de gör bäst nytta.

Arbetet med trafikstatistiken på färjor-
na är alltså grunden för hela verksam- 
heten, det vi lever på om man så vill, och 
det är viktigt att statistiken är pålit-
lig. Därför pågår nu arbetet med att ta 
fram en ny version av statistikprogram-
met. Ett program som är stabilt och lätt 
att använda. Det är företaget RelyIT som 

utformar programmet, men en referens-
grupp från några färjeleder har varit 
involverad från start, för att ge synpunk-
ter på befintligt program och för att testa 
den nya versionen. Sjögående personal 
som deltar i referensgruppen är Guy Öst-
erman, Furusundsleden, Per Olofsson 
och Johan Hamnebo, Nordöleden, Karl 
Wennerström, Oxdjupsleden, och Zbig-
niew Wolski, Vaxholmsleden. Deltagar-
na i referensgruppen valdes ut utifrån 
hur trafikräkningen sker i praktiken för 
att hitta så stor variation av användandet 
som möjligt.

Innan programmet är klart för att distri-
bueras ut till alla kommer det att testas 
internt. I början av nästa år installeras en 
testversion på referensgruppsdeltagarnas 
datorer. Dessa kommer att använda pro-
grammet i drift, parallellt med att övriga 
medarbetare kör den gamla versionen. 

Övriga deltagare i referensgruppen:

Ellen Strandberg, distriktchef Södra  
Roslagen, Anders Nordqvist, ekonomi-
chef, Michael Lindqvist, IT, Åsa Anders-
son, RelyIT, och Håkan Ekroth, Matchbox.

Ny version av Trafikstatistik på gång 
Viktig grund för vår verksamhet

Testet pågår i cirka fyra veckor, och del-
tagarna i referensgruppen dokumenterar 
avvikelser och önskemål under tiden.

Efter testperioden kvalitetssäkras pro-
grammet innan det skickas för ”pakete-
ring” hos Trafikverket. Det brukar ta en 
månad från paketering till att program-
met distribueras ut på datorerna. Under 
våren ska utbildning av nya versionen ske 
på APT:er, då den nya versionen presen-
teras med genomgång av nyheter och för-
ändringar.  
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VÅRA AFFÄRER VERKET OCH VI 

Nya rutiner  
för reseräkningar

...men innan dess ska vi avsluta år 2015 
på bästa sätt. Årsskiftet innebär alltid 
mycket arbete för oss inom Färjerederi-
ets ekonomiavdelning. Alla siffror ska 
vara avstämda och verifierade, CDI:n 
vara tömd och rapporter ska upprättas  
så att ekonomistyrningen kan ske på 
bästa sätt. 

Trafikverket centralt ska förses med 
underlag så att vi kan bidra till deras tota-
la rapportering. Slutprodukten är Färjere-
deriets egen årsrapport som på ett trevligt 
sätt ska spegla vår verksamhet i ord och 
siffror. Jag hoppas att vår årsrapport ska 
finnas tryckt och klar under april 2016.

Vårt ekonomiska resultat till och med 
november är tillfredställande, omsättning 
och rörelseresultat för perioden januari– 
november 2015 blev 740 Mkr respektive 
37,2 Mkr. Omsättningen överträffar såväl 
budget som utfallet för föregående år 
2014, vilket är bra och visar att vi har bra 
fart i verksamheten. Resultatet är lägre i 
år än förra året, positivt är att dieselkost-
naden sjunkit till följd av ett lägre pris, 

men också ett för-
siktigare körsätt 
på många håll. Det 
sjunkande ränte-
läget gör att vår 
upplåning av kapi-
tal kostar mindre. 
Under 2015 har vi 
haft ett stort under-

hållsprogram som varit dyrbart. Fler fär-
jor än normalt har varit på varvsöversyn, 
men även det löpande underhållet har 
blivit dyrare. Underhållet är viktigt och 
något som vi satsar på, men prioriteringar 
måste alltid göras så att pengarna används 
där de gör bäst nytta.

Färjerederiets långsiktiga strategiplan görs 
i ett femårsperspektiv. Vid internstyrelse-
mötet i november fastställdes den revide-
rade planen. Rederiets strategiska mål lig-
ger fast. Motiverade medarbetare, Nöjda 
kunder, Lönsamhet och resultat samt Mil-
jö, är de strategiska mål vi ständigt strä-
var efter att förbättra och utveckla. Tra-
fikverket har ett mål om minskat utsläpp 
av koldioxid, detta mål omfattar självklart 
även rederiet. Under 2016 kommer vi att 

arbeta med att förbättra miljöarbete på 
två utvalda leder. Målet är att dessa två 
leder sedan ska vara vägledande i det fort-
satta miljöarbetet och vara föredömen 
inom rederiet.

I dagarna träffar rederiet en överenskom-
melse med Trafikverket om budget och 
investeringsmedel för perioden 2016–
2018. Som resultatenhet i Trafikverket får 
vi en god möjlighet att på ett självstän-
digt sätt ta ansvar för vår ekonomi och 
vår verksamhet. Omsättningen i nästa års 

budget uppgår till 800 Mkr och resultatet 
före skatt på 30 Mkr. Det här är nivåer 
som vi har goda förutsättningar att infria, 
men förutsätter att vi alla hjälps åt och 
arbetar hårt för att uppnå.

Till sist vill vi inom Färjerederiets eko-
nomiavdelning tacka för ett gott samarbete 
under året och vi önskar er alla en GOD 
JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

ANDERS NORDQVIST, EKONOMICHEF

Fotnot: Mkr – miljoner kronor

Färjerederiets ekonomiavdelning: Gittan Riksberg, Anders Nordqvist, Lena Ring och Kerstin Jägnebrant.

Ett nytt färjeår föröver

”Vårt ekono-
miska resultat 
till och med 
november är 
tillfredsstäl-
lande.”

Digitala kvittobilagor innebär att:
reseräkning med kvittobilagor alltid kommer att finnas 
tillgängliga för dig i Heroma Rese
inga påskrifter behövs på reseräkningsdokumentet vil-
ket underlättar när det är flera attestanter
reseräkningen kan betalas ut snabbare
För att arbetsgivaren ska kunna betala ut ersättning för 
utlägg krävs att kvitto finns, detta ska vara spårbart till 
reseräkningen och arkiveras tillsammans med denna.  
I och med scanning av kvitton kommer detta att säker-
ställas.

Obs! 
Men det fysiska kvittot måste ändå skickas in till HR-
center, enligt Bokföringslagen måste kvitton i dess ori-
ginalformat arkiveras hos myndigheten. Det innebär att 
vi som medarbetare måste fortsätta att bifoga pappers-
kvitton till reseräkningsdokumentet och skicka till HR-
center, som arkiverar.

Så här gör du för att spara ditt kvitto digitalt:
Det finns tre olika sätt att bifoga kvittot digitalt i Hero-
ma Rese, välj något av följande sätt:
Scanna kvittot i skrivaren/kopiatorn
Ta en bild med mobilen och sedan spara på din dator
Bifoga ett kvitto du fått digitalt. från till exempel ett ho-
tell

Så här gör du för att bifoga kvitto i Heroma rese:
1. Du registrerar dina utlägg som tidigare och klickar se-
dan på knappen beräkna. För att bifoga kvitton så klickar 
 du på knappen Kvittobilagor.
2. Markera aktuell rad och klicka på knappen Bifoga.
3. Markera kvittot som du sparat på din dator och klicka 
på Öppna.
4. Nu finns kvittot bifogat.
5. Klicka på Stäng och fortsätt med din reseräkning.
6. Skriv ut reseräkningsdokumentet på Sammanställ-
ningsfliken.
7. Fäst originalkvittot och skicka det till HR-center. Inga 
påskrifter behövs på reseräkningsdokumentet.

Sedan den 31 mars 2014 är det ett krav att kvitton ska bifogas digitalt till reseräkningen i Heroma Rese. Färje-
rederiet har haft dispens från detta, men från och med 1 januari 2016 är det även krav på skannade kvitton för 
Färjerederiet.

Tips!
Instruktion för att föra över  

bilder från mobil till dator finns 
på IT:s självhjälp på Trafikver-
kets intranät. Skriv in ”bilder 

från Iphone till dator” i  
sökrutan.
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En vacker dag mitt i augusti på Håkanstaleden i Storsjön i augusti tog fotografen 
Kasper Dudzik den här och många andra fina bilder. I almanackan för 2016 finns 
fler fina bilder. Foto: Kasper Dudzik
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 Rederiets nya HR-chef heter Åsa Nord-
ström. Hon har lång erfarenhet inom HR-
området, efter studier på linjen för perso-
nal- och arbetslivsfrågor på Stockholms 
universitet tog Åsa examen 1994. Därefter 
arbetade hon med HR i några år, bland an-
nat på företaget Atlas Copco, innan hon bör-
jade som HR-specialist på Färjerederiet i 
april 2003.
Efter snart 13 år i rederiet är Åsa Nordström 
förstås välkänd i rederiet, hon har bland an-
nat arbetat mycket med rehabilitering och är 
starkt engagerad i frågor som rör friskvård. 
– Det känns roligt och inspirerande, jag är 

glad för förtroendet och ser fram emot upp-
draget, säger Åsa Nordström.  

  Glöm inte att skicka in dina kvit-
ton med utlägg som kan ersättas via 
friskvårsersättningen.
Friskvårdsbidrag är en förmån som 
du har som anställd i Trafikverket. 
Det innebär att du kan få bidrag med  
3 000 kronor per år för aktiviteter 
inom motion och friskvård.

Fäst ditt originalkvitto på blanket-
ten som finns i Förmånsportalen och 
skicka till Benify AB.

Benify AB 
Att: Trafikverket Friskvård 
Box 3616  
103 59 Stockholm

Utlägget betalar sedan ut tillsammans 
med din lön. Observera att du bara 
kan använda ditt friskvårdsbidrag för 
friskvård som är godkänd av Skatte-
verket.

Friskvårdskvitton som avser 2015 
ska ha kommit fram till Benify senast 
den 30 december 2015 för att gälla 
2015 års bidrag.

Från årsskiftet 2015/2016 ersätts 
Förmånsportalen som tillhandahål-
lits via Benify av Heroma självservice. 
Då kommer det att finnas fler funktio-
ner än i dag i Heroma självservice. Det 
gäller till exempel visning av lönespe-
cifikationer, utlägg för läkarvård, läke-
medel och friskvård.
För den enskilde blir det enklare att 
registrera kvitton för och det blir ock-
så en snabbare utbetalning av utläg-
gen. Du får fortsatt möjlighet att ut-
nyttja friskvårdsbidraget på ett stort 
antal anläggningar och aktiviteter.  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Befattningen befälhavare, frigående färja, 
är en av Trafikverkets oftast förekomman-
de yrkestillhörigheter. Den allra vanligaste 
är trafikledare som det finns 415 av. De 259 
befälhavarna kommer på femte plats. Även 
motorman/matros ligger högt, 216 perso-

ner, samt befälhavare linfärja som är 145 till 
antalet. Och då har vi endast räknat tillsvi-
dareanställda, inte timanställda, vars insat-
ser är helt nödvändiga för att vi ska få trafik-
uppgiften att fungera.  
Källa: iTrafik nr 6 2015

Du har väl skickat 
in dina friskvårds-
kvitton?

Åsa Nordström, ny HR-chef

”Jobbet för en färjkarl: dieslar och sms 
Även livet för en färjkarl digitaliseras, på 
gott och ont. Per-Arne Persson i Söder-
tälje får meddelanden om ledighet och 
bemanning i mobilen. Men för det mesta 
lyckas han hålla jobbet ”på jobbet.” 
Arbetsmiljöforskning.se 7 december

”Skenäsfärjan är trasig 
Färjetrafiken över Bråviken, mellan Ske-
näs och Säter, står stilla. Alla avgångar 
är inställda på grund av tekniska pro-
blem.Reparation av färjan pågår och be-
räknas vara klar imorgon bitti. Under 
tiden får de som vill ta sig till eller från 
Vikbolandet åka via Norrköping istället. 
SVT Nyheter Öst 1 december

”Öckeröborgen köper in sig i två varv 
Tenö Varv i Vaxholm och Simrishamns 
Varv tillförs Öckeröborgen, som redan 
innan affären driver två varv. Öckeröbor-
gen AB, som genom dotterbolag driver 
varven Ö-varvet och Hässlö varv, går in 
som ägare i Tenö Varv och Simrishamns 
Varv.” 
Sjöfartstidningen 1 december

”Lastbil klämde bil på färja 
Vid tvåtiden på måndagseftermiddagen 
inträffade en trafikolycka vid Slagsta fär-
jeläge. När en lastbil skulle köra av fär-
jan kom en personbil i kläm och skador-
na blev så stora att bilen inte kunde köra 
vidare. En anmälare följde efter lastbilen 
som sedan stoppades av polisen. Både 
lastbilsföraren och personen i den ska-
dade bilen har hörts av polisen som nu 
utreder händelsen. Ingen person ska ha 
skadats vid olyckan. 
Mitt i Botkyrka Salem 30 november

”Helena Elisabeth på Holmöleden  
Den gamla färjan Helena Elisabeth har 
tillfälligt ersatt nya färjan Capella på 
Holmöleden. Preliminärt gäller föränd-
ringen till söndag kväll. Tidtabellen är 
oförändrad, meddelar Trafikverket.” 
Västerbottens-Kuriren 25 november

  Just nu går serien Johans For-
don på måndagskvällarna i Barn-
kanalen. I programmen kollar 
programledaren Johan Ander-
berg in olika fordon och listar tre 
bra saker med dem. Ett avsnitt 
spelades in på Adelsöleden och 
här berättar Per Olof Eriksson,  
distriktchef, och Jan Lindberg, 
befälhavare, hur linfärjor fung-
erar. Måndagen den 4 januari kl 
18.01 sänds programmet om lin-
färjor, men redan nu kan du se  
inslaget på SVT Play.  
http://www.svt.se/barnka-
nalen/barnplay/johans-for-
don/5017270

Adelsöleden i  
SVTs Barnkanalen

Utan registrering av  
behörigheter får du inte köra färja!

TEKNIKAVDELNINGEN FÅR 
HJÄLP MED TVÅ PROJEKT

  Mikael von Zweibergk ska hjälpa teknik-
avdelningen med två projekt, dels med att ta 
fram åtgärder för att lösa risker i riskanaly-
sen för färjan till Vaxholms kastell, och dels 
med att utreda möjligheter eller förutsätt-
ningar för en linfärja till Fårö. Trafikverket vill 
att rederiet tittar på en alternativ trafik till 
den vi har idag, och se om det är möjligt med 
linfärja både ur kostnadssynpunkt och ur mil-
jösynpunkt. Detta eftersom Trafikverket tidi-
gare har utrett förutsättningarna för en bro 
till Fårö, men kommit fram till att det skulle 
bli alltför dyrt.  

  Du måste ta ansvar för att själv registrera 
dina behörigheter och de kurser du gått i be-
hörighetslistan (till exempel Basic Safety och 
Ecoshipping), i VHS. Om det inte är gjort kan 
det resultera i att du inte får köra färja.

När Susan Jonsson och Thomas Elwinger 

  Innan vi vet ordet av så är det sommar 
och semestertider igen. Därför annonserar 
rederiet nu efter sommarpersonal till bland 
andra distrikten Norra och Södra Roslagen, 
Stockholm, Mellansverige och Vättern. 
Även några leder på Västkusten, Gullmars-
leden och Bohus-Malmön, söker sommarvi-
karier. Annonserna finns internt, i Heroma, 
och i tidningarna Sjöfartstidningen och Sjö-
befälen samt förstås på Trafikverkets webb-
plats: 

www.trafikverket.se/jobb

Befälhavare frigående färja
Överstyrman
Befälhavare lindragen färja
Motorman/Matros
Till distrikt:
Stockholm
Södra och Norra Roslagen
Mellansverige
Mälaren
Vättern
Norra Östersjön och
Norra Bohuslän

 Läs mer om våra lediga tjänster 
www.trafikverket.se/jobb

 

Nu söker vi sommarpersonal
till följande tjänster:
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samtal om färjetrafiken togs emot  

av Trafikverkets kundtjänst i  
november. 

gick igenom VHS i början av december, vi-
sade det sig att nära hälften av sjögående 
personal ännu inte har uppdaterat sina be-
hörigheter. Hallå, detta måste göras, det är 
ett grundkrav! Vet du med dig att du har 
glömt detta – gör det idag!  

Trafikverkets vanligaste  
befattningar finns i Färjerederiet!

Färjerederiet söker sommarpersonal 

Ansökan
senast 31 januari  

2016
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VI I REDERIET

Totalt 360 medarbetare kom till Djurö-
näset i Stockholms skärgård för att delta 
i årets två upplagor av rederidagarna, 30 
november-1 december och 3-4 december.

En av föreläsarna var Jenny Åkerman, 
under rubriken ”Ja tack Hjärna!”. Hon är 
pedagog och har gett ut böcker om hjär-
nan och minnesträning.

– Mitt mål är att ni ska vara nyföräls-
kade i era hjärnor när ni går härifrån, sa 
Jenny Åkerman.

Hon kallar sig Hjärnladyn och fick nog 
de flesta i publiken att för alltid minnas 
vilka livsmedel som vi borde byta ut mot 
ekologiska, vare sig vi själva vill minnas 
det eller ej.

Jenny Åkermans talade främst om hur 
viktiga spegelneuronerna är för vår kom-
munikation och ett exempel tog hon från 
Furusundsleden och Blidöleden, där hon 
åkt färja som liten flicka. En ”färjegubbe” 
med ojämnt humör, glad ibland och barsk 

emellanåt, Allan 1 och Allan 2, 
och han fick olika respons bero-
ende på vilket humör han var 
på. ”Allan” visade sig vara två 
personer, tvillingarna Åke och 
Börje, och det fanns medarbe-
tare som både mindes och hade 
arbetat med Åke och Börje.

På programmet första dagen 
fanns även mer rena informa-
tionspunkter. Den 1 januari 
införs slumpvisa alkohol- och 
drogtester i rederiet och Sver-

Anders Werner inledde dagarna med att berätta vad som hänt i rederiet och omvärlden sedan rederidagarna 2013. Foto: Kasper Dudzik

ker Backlund, från EDTS, European Drug 
Testing System, redogjorde för hur tester-
na kommer att gå till. 

Nästa år kommer det nya ledningssys-
temet att sjösättas och Gunnar Lindquist 
berättade om tankarna bakom systemet 

och visade hur det 
kommer att se ut. 
Preliminärt start-
datum för porta-
len är 1 mars 2016.

– Man ska lätt 
hitta det man 
behöver och det 

ska gå undan, sa Gunnar Lindquist.
Gunnar hade också en mer lättsam roll 

på scenen, mellan första dagens program-
punkter fick publiken gnugga geniknölar-
na han körde sin musikquiz.

Jan Öhlund berättade om sina tankar runt 
projektet ”Reklam ombord” och han har 
mycket att fundera på och utreda.

– Ska det vara tryck eller digitalt, till 
exempel, men också vad som händer till 
exempel när en färja ska på varv, påver-
kan av väder och vind och inte minst 
säkerheten, sa Jan Öhlund.

Först ut dag två var Robert Karjel. Han 
är helikopterpilot och överstelöjtnant i 
flygvapnet. Under 1,5 timme berättade 
han om hur han och hans kolleger gick 
från att vara hjältar som ytbärgare vid 

Estonias förlisning, via en tung period 
med olyckor till att lyfta sig och delta i en 
stor operation vid Adenviken och Indiska 
oceanen, där de bekämpade somaliska 
pirater och skyddade mattransporter. 
– När jag fick se den enorma hangar med 
mat som skulle till svältande i Somalia, 
då fick förstod jag att så här ser det ut när 
fyra miljoner människor svälter och det 

”Hjärnladyn” Jenny Åkerman föreläste 
om våra hjärnor, våra tankevanor och 
hur det kan påverka kommunikationen 
människor emellan.

Thomas Axelsson, 
Björköleden, och Mår-
ten Norrby, Blidöleden, 
pratar under en kaffe-
paus. Foto: Christiaan Dirksen

Kompisar från förr. Perry Sundberg, Vinöleden, 
Hasse Wetterlind, Visingsöleden, Jan Karlsson, 
Björköleden och Ralf Edvardsson, Hönöleden, stu-
derade tillsammans på Sjöbefälsskolan Göteborg 
1980. Foto: Truls Persson

Rederidagarna  
spanade framåt
Föreläsningar, aktuell information och social samvaro med kolleger från hela landet. 
Rederidagarna är ett tillfälle att prata framtid och jobb, men också att bara ha trevligt 
tillsammans. 

”Man ska lätt 
hitta det man 
behöver  
och det ska gå 
undan”

gav mig en historia och ett sammanhang.
Rederidagarna avslutades med en pre-

sentation av Nordöleden. Johan Hamnebo 
och Morgan Simonsson visade bilder och 
berättade om ledens historia och nutid.

Fler bilder från rederidagarna kommer 
att publiceras på intranätet.

 ERIKA ANDERSSON

Robert Karjels föreläsning handlade om hur organi-
sationer och enskilda medarbetare trots svåra yttre 
och inre förhållanden kan bli framgångsrika, men 
han tog avstamp i sin egen och sin släkts historia. 
Foto: Truls Persson

Två distrikttekniker tar en 
nypa luft. Christer Ljung-
berg, distrikt Norra Bo-
huslän, och Christopher 
Wänerbris, distrikt Väst. 
Foto: Christiaan Dirksen
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Ledamöter i rederiets in-
ternstyrelse kommer att 
skriva krönikor i Sjövägen. 
Denna gång Johan Franson, 
fd sjösäkerhetsdirektör i 
Sjöfartsverket.

Propellrar  
och isknivar
Min första yrkesmässiga kontakt med fär-
jor går tillbaka till slutet av sjuttiotalet. Efter 
att ha tillbringat ett antal år i tingsrätter och 
en hovrätt började jag som jurist på Sjöfarts-
verket i Norrköping. Jag var landkrabba men 
hade alltid haft ett amatörintresse för far-
tyg och sjöfart. Det var yrkesmässigt täm-
ligen omvälvande, inte minst därför att Sjö-
fartsverket var bemannat av gamla befäl från 
handelsflottan (som på den tiden var ganska 
stor) med alla de erfarenheter de hade på 
den tiden. Dessutom fanns det folk från flot-
tan (som också var ganska stor på den ti-
den); marinofficerare dominerade sjökarte-
verksamheten och isbrytningen.

Isbrytning är en fascinerande verksamhet. 
Utan den stannade – i alla fall före klimat-
förändringens tid – Sverige under vintermå-
naderna. När jag kom till verket hade staten 
isbrytarna Ale, Oden, Tor, Njord, Atle, Ymer 
och Frej. Även gamla Thule tror jag fanns ett 
tag i början.

Det är här, som min första kontakt med 
färjor kom – förutom att jag naturligtvis åkt 
med färjor. I korridorerna på Sjöfartsver-
ket fanns det ett stort antal fartygsmodeller. 
Okunnig som jag var frågade jag vid något 
tillfälle i början av min anställning en sakkun-
nig person varför isbrytarna av Atleklassen 

VI I REDERIET Inifrån internstyrelsen 

hade fyra propellrar, två i fören och två i ak-
tern. Atlefartygen hade fem huvudmaskiner, 
vardera med 5 000 hästkrafter, som drev 
likströmsgeneratorer som i sin tur försåg de 
elektriska propellermotorerna med kraft. 
Av de 25 000 hästkrafterna försvann cirka 
3 000 i värmeförluster så det blev 22 000 
hästkrafter över till framdrivningen.

Men varför två bogpropellrar? Det är här 
färjan kommer in i bilden. Det var så att i 
östra Kanada eller möjligen nordöstra USA 
hade man haft färjor, som vintertid gick i is-
farvatten. De hade en förlig propeller och 

en akterlig. Man 
körde färjorna på 
konventionellt sätt 
över vattnet in i lä-
get med den ak-
terliga propellern 
igång, men vintertid 

fick man problem att ta sig igenom isen. Nå-
gon upptäckte då att det var lättare att ta sig 
fram genom isen om man också lät den förli-
ga propellern gå. Det var i grunden skälet till 
att isbrytare försågs med förliga propellrar.

Om jag minns rätt  lades på Atlebåtarna 40 
procent av effekten på de förliga propellrarna 
medan 60 procent lades på de akterliga. När 
man går i besvärlig is och har de förliga pro-
pellrarna igång skapas ett undertryck under 
isen, vilket gör att den blir lättare att bryta, 
och man skapar en vattenström längs med 
skrovet, som smörjs, och isen förs bort.

Jag skulle få ytterligare en yrkesmässig 
kontakt med färjevärlden. När isbrytarna 
Tor och Njord var mogna för utrangering be-
slutades det att de skulle ersättas av en ny 
isbrytare, det som så småningom blev is-
brytaren Oden. När hon skulle upphandlas 
närmade sig varvskrisen i Sverige sitt slut, 

Rederidagarna  
som ren poesi…
Vi är många som är på Rederidagarna 
Med god mat och dryck vi fyller magarna 
Riktigt roligt att träffa alla gubbar 
En del blev igår lite pratglada av nubbar 
Man kan skåda en och annan kvinna 
Mansväldet börjar att försvinna 
Anders Werner har till oss talat
Lagom käckt så tårar har ej skvalat 
Vi har hört om drogtester och vår hjärna 
Nytt ledningssystem välkomnar vi gärna 
Reklam ombord ska det kanske vara
Med digitala skyltar ska vi det klara 
Robert pratade om att flyga helikopter 
Hur hans gäng fick jaga pirater 
Sen ska vi om Nordöleden få höra 
Vad dom på den leden har att göra 
Innan vi ska få lunch på vårt bord
Ska vi få lite framtidsord

MICCA ANDERSSON
Micca Andersson, Stegeborgsleden, en av 360 medarbetare som deltog under de två tillfällena av  
rederidagarna. Foto: Christiaan Dirksen

Lösningen på  
musikfrågesporten var:

Vindar (blå, blå vindar och vatten) 
Änglahund 

Gula (färjan) 
Fantomen (på Operan) 
Älgarna (demonstrerar) 

Rockabilly 
Johann (Sebastian Bach) 

Avicii 
som bildade ordet VÄGFÄRJA

Boktips från Jenny Åkerman:
”Min stroke” av Jill Bolte Taylor, hjärnforskaren 
som själv drabbades av en kraftig stroke.

Christer Mattson, Fridhems varv. Foto: Christiaan Dirksen

För de som trots allt inte minns  

Jenny Åkermans inköpslista: 

    biff
    kaffe
    bananer
    vindruvor

    mjölk
    potatis

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
DECEMBER
Johan Jönsson
befälhavare fri, Holmöleden

NOVEMBER
Jörgen Jansson
befälhavare lin, Sund-Jarenleden

OKTOBER
Robert Eriksson
befälhavare fri, Furusundsleden

FEBRUARI
Iréne Nykvist
befälhavare fri, Tynningöleden

GRATTIS!
60 år 
26 december 
Mats Canerstam, befälhavare lin
3 januari
Magnus Jonasson
befälhavare fri, Gullmarsleden
30 januari
Karl Anders Rönning,
befälhavare fri, Gräsöleden

50 år
10 januari
Margus Pöldma, 
operativ chef

Totalt 360 medarbetare deltog under rederidagarna. Foto: Christiaan Dirksen

det vill säga varven tog slut. I Finland hade 
Wärtsilävarvet gått i konkurs och ersatts av 
Masayards. Huvudkonkurrenter var Masa-
yards och, visade det sig, Götaverken Aren-
dal, GVA, i Göteborg.

Varven som ville lämna anbud informe-
rades om vilka prestanda fartyget, och fick 
komma med förslag om hur fartyget skulle 
byggas. När anbuden kom in visade det sig 
att GVA engagerat en finländsk skeppsbyg-
gare vid namn Bim Johansson. Han hade ti-
digare arbetat på Wärtsilävarvet, men flyt-
tat till Calgary i Kanada. Där designade och 
konstruerade han isbrytare för Beaufort Sea 
och oljeborrningen där. Han ritade för GVA:s 
räkning ett revolutionerande fartyg som sett 
med fartygsnostalgiska ögon är förfärligt, 
men funktionellt en skönhet.

GVA fick ordern, men när fartyget levere-
rats hörde Masayards av sig med en stäm-
ning för patentintrång mot Sjöfartsverket och 
GVA. Fartygets bogkonstruktion, en platt 
stäv (plåten i den är 50 mm!) och en iskniv i 
stäven. Masayards hade övertagit alla Wärt-
siläs patent och man påstod att Odens bog 
gjorde intrång i ett av dem. Pikant nog stod 
Bim Johansson som uppfinnare i patentet.

Det blev process. GVA och verket lyckades 
visa att Odens platta stäv inte i sig var ett pa-
tentintrång och när det gäller iskniven – här 
kommer färja in – kunde vi efter kontakter 
med en mycket sympatisk man på Vägver-
kets färjeavdelning visa att vissa av Vägver-
kets färjor hade haft isknivar i stävarna innan 
patentet beviljades. En iskniv var således inte 
en teknisk nyhet, när patentet söktes, och 
patent skulle inte ha beviljats i den delen.

 
Johan Franson

PENSIONÄRER 
31 DECEMBER
Gerd Möbius
motorman/matros, Visingsöleden
Sören Stridsberg
reparatör, Fridhems varv
Tonny Westerberg
motorman/matros, Fårösundsleden

31 JANUARI 
Bo Andersson
befälhavare fri, Tynningöleden

”Det var yrkes-
mässigt tämli-
gen omvälvan-
de”
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Ombudsträff på Östkusten
Adelsöleden, Mats Canerstam
Administration, Kerstin Jägnebrant
Ammeröleden, Berit Kind
Arnöleden, Raimond Lindström
Aspöleden, Peter Lindros
Avanleden, Robert Backlund
Björköleden: Jan Olsson
Blidöleden, Mårten Norrby,
Bohedenleden, Robert Backlund
Bohus-Malmön, Tomas Simonsson, huvud-
skyddsombud
Bolmsöleden, Stefan Olofsson
Ekeröleden, Peter Hansen
Fridhems varv, vakant
Furusundsleden, Sverker Engqvist
Fåröleden, Jonas Werkelin

Gräsöleden, Mikael Ström
Gullmarsleden, Claes Tyrén
Hamburgsund, Bengt Gustavsson
Hemsöleden, Lars Holmberg
Härke slip, Berit Kind
Holmöleden, Torbjörn Flodin
Håkanstaleden, Berit Kind
Högsätersleden, Maria Wänerbris
Hönöleden, Magnus Corneliusson
Isvägar, Berit Kind
Isöleden, Berit Kind
Ivöleden, Håkan Färm
Kornhallsleden, Tore Jakobsson
Ljusteröleden, Rolf Franzén
Lyrleden, Ronny Axelsson
Malöleden, Ronny Axelsson

Nordöleden, Jonas Abrahamsson
Oxdjupsleden, Tomas Holmberg
Röduppleden, Robert Backlund
Skanssundsleden, Per-Arne Persson
Skenäsleden, Andreas Svensson
Stegeborgsleden, Stefan Nilsson
Sund-Jarenleden, Maria Wänerbris
Svanesundsleden, Anders Åkerlind
Tynningöleden, Jacob Svensson
Vaxholms kastell, Kerstin Jägnebrant
Vaxholmsleden, Tomas Holmberg
Vinöleden, Sven Landén
Visingsöleden, Anders Ottosson
Visingsöleden, Jan-Olof Moberg
Ängöleden, Ronny Axelsson

Färjerederiets alla skyddsombud samlade ombord på färjan Nina. Skyddsombuden träffas en gång per år, bland annat för att ta upp aktuella frågeställ-
ningar. Denna gång samlades de i Vaxholm. På bilden saknas Mats Canerstam, MariaWänerbris och Tomas Holmberg. Nedan finner du skyddsombuden 
listade per arbetsplats. 

Under rederidagarna bad vi, Erika Andersson, 
redaktör, och Ingrid Jarnryd, kommunika-
tionschef och ansvarig utgivare, om synpunk-
ter på Sjövägen; vad vi ska skriva mer om, är 
det något som saknas och andra förslag. Vi fick 
in många svar och det är vi väldigt glada för. I 
januari ska vi planera nästa års utgivning och 
då fördjupar vi oss mer i svaren, men redan nu 
kan man kortfattat säga att rederiets medarbe-
tare vill läsa mer om färjor och färjeleder. Det 
som efterfrågas mest är reportage, historia, 
fakta och vad som är på gång. Några vill läsa 
mer anekdoter. 

Men det finns också ett intresse för männis-
korna i rederiet; medarbetare med speciella 
intressen. ”Månadens profil” föreslog någon 
och det finns också ett intresse för att veta mer 
om vilka medarbetarna i administrationen är, 
och vad de olika avdelningarna arbetar med. 
Finns det motsättningar mellan sjögående och 
administrativ personal, vad beror det på och 
vad kan man göra åt det? Vad kostar adminis-
trationen?

Visioner och ledningens tankar om rederiets 
framtid är också efterfrågat. Politik. Berätta 
mer om de regelverk rederiet lyder under och 
vad de innebär. Hur går det med nya färjor? 
Skriv oftare om teknik och färjornas tekniska 
utveckling. Varför skriver ni inte om varvet?  
Är det nya leder på gång? Få igång och öka 
intresset för vårt miljöarbete, vi måste jobba 
och inte bara snacka!

Några vill läsa mer om hälsa, träning och 
friskvård. Tätare utgivning, insändare och 
korsord, var andra förslag.

Vi fick också in några frågor till frågelådan 
och dem återkommer vi till i kommande num-
mer.

Stort tack för alla synpunkter och förslag! 
För dig som inte var med på rederidagarna 
eller inte hann med att lämna dina förslag så 
är du förstås välkommen att höra av dig, slå en 
signal, skriv ett mejl till sjovagen@trafikver-
ket.se eller skicka ett brev.

ERIKA ANDERSSON OCH INGRID JARNRYD

Det vill vi läsa i Sjövägen 

Denna rollup finns att 
låna och kan till ex-
empel användas på 
evenemang typ Fär-
jeledens dag, för att 
få resenärernas syn-
punkter.

Ett trettiotal medarbetare tog tillfället i akt och 
delade med sig av sina tankar och synpunkter 
om Sjövägen. Foto: Kasper Dudzik


