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Tynningöleden arrangerade en dag för öns 
alla barn lördagen den 14 mars. Det blev 
ett lyckat och trevligt evenemang och solen 
sken. Tanken var att barnen skulle få bekanta 
sig med oss, färjan, regler ombord, kort sagt, 
hur man åker färja. Förra året hade vi besök 
från en förskola och barnen där uppskatta-
de det väldigt mycket och när en mamma på 
Tynningö föreslog en “vett och etikettkurs” 
om färjan ställde vi förstås upp. Dessutom 
tänkte vi att i ett längre perspektiv, när bar-
nen blir tonåringar, har de med sig en mer 
positiv inställning till färjan och personalen.

Det är skoj att möta barn och föräldrar på 
detta sätt, i vanliga fall är vi mest en trans-
portsträcka och barn och vuxna är passage-
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INTERNREVISORERNA
Mitt i verksamheten  

RUNT ALLA KUSTER
Med Capella

LJUSTERÖLYFTET
Fick tummen upp

rare under kort tid. Att få visa säkerhetstän-
ket och kunna förklara hur allt fungera under 
trevliga omständigheter är kanon. Vi får fort-
farande mycket positiv feedback, folk kom-
mer fram och berömmer och tackar för se-
nast.

Under dagen berättade vi om däcksäker-
het och varför det är viktigt. Barnen fick pro-
va flytvästar och brandutrustning och se var 
flytvästarna och flottarna finns. De besökte 
styrhytten, maskinrummet och se och lära 
sig lite om det gruppvis. Intill vår ledstuga 
bjöds de på fika och grillad korv. Allt avslu-
tades med en tipspromenad med frågor som 
de haft chansen att snappa upp under dagen. 

Alla 15 frågor på tipsrundan gällde färjan  
Linea och verksamheten runt Tynningöleden. 
Tyvärr lyckades ingen få full pott på, kanske 
vissa frågor var för teknikspecifika. Men alla 
vann och fick pris - reflexer och nyckelringar 
från Trafikverket.

Alla ungar gillade flytvästprovning, för att 
inte tala om att få prova brandsprutan, tvät-
ta “golvet” på färjan! Vi själva var nöjda med 
dagen, det kom omkring 50 personer, barn 
och vuxna. Vi kommer absolut att ordna fler 
trivseldagar. 

Hasse Hagström, befälHavare,  
lasse Wennerqvist, matros  

ocH numera pensionär I nästa nummer öppnar Sjövägens frågelåda.  
Vad vill du fråga om? Mejla sjovagen@trafikverket.se
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Hur ser våra rutiner ut? Har vi koll på 
avtalen?
dessa frågor ingår i revisorns verk-
tygslåda. rederiets interna revisions-
verksamhet har under senare år blivit 
allt mer målmedveten.
– Internrevisionen har utvecklats mot att 
se verksamheten som en helhet mer än att 
fastna i detaljerna. Jag är imponerad över 
det fina stödet de ger, berömmer rederic-
hef Anders Werner.

Det är en gnistervit vårvinterdag i mars, 
det är några plusgrader, men isen ligger 
fortfarande tung över älvarna. Johan Par-
row och Peter Sörensson har just landat 
på Kallax strax öster om Luleå, och är 
nu på väg mot Avanledens isväg i en hyrd 
Volvo. Peter kör och Johan instruerar på 
sjömansvis: ”Ta till styrbord nu” hojtar 
han glatt. 

Peter och Johan utgör hälften av perso-
nalstyrkan i rederiets interna revisions-

tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

JAGAR FÖRBÄTTRINGAR

bästa medarbetare, våren är här och 
trädens knoppar är nu mer än knoppar, 
vilket bådar gott.

Allt går bara så rasande fort, dagarna 
springer i väg och när det finns många 
spännande projekt att bita i vet man 
knappt var man ska börja, ”när det reg-
nar manna har den fattige ingen sked” 
är ju ett gammalt ordspråk.

Vi har i veckan haft det som vi kallar 
UÖLG, utökad ledningsgrupp, ett väl-
digt bra möte med ett oerhört stort en-
gagemang från deltagarna. Frågor som 
engagerade handlade om attityder och 
gemensamma arbetssätt.

Hade i går besök från Kalmar och Sjö-
befälsskolan, prefekten Ted Bågfeldt 
och tidigare prefekten tillika simulator-
gurun Jan Snöberg förärade oss i Vax-
holm. Ett möte som tog ett stort steg 
fram i våra simulatortankar på Vax-

holms kastell. Vi 
skrev inte under 
några avtal, men 
vi är överens och 
nu återstår bara 
redaktionella jus-

teringar i kontraktet innan vi kan un-
derteckna.

Vi tittar ju naturligtvis i första hand 
på vårt eget behov, men vi kan inte 
täcka ”heltid” i simulatorn varför vi be-
höver anpassa och paketera för att 
göra kurserna säljbara, något som Sjö-
befälsskolan ska hjälpa oss med utöver 
att de kommer att stå för den lärarled-
da undervisningen i simulatorn. Detta 
kommer att bli bättre än vad jag kunde 
drömma om när vi körde igång tankar-
na på en egen simulator.

nybyggnation ett alltid lika spän-
nande projekt, vi ligger nu på för att få 
ut specifikation och upphandling inn-
an sommaren vilket skulle kännas väl-
digt skönt med tanke på tonnagebris-
ten och ibland också kapacitetsbristen 
som vi lider av.

Lev väl och kör försiktigt! 

Barnens dag på Tynningöleden 
Foto: Erika Andersson
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ANDERS WERNER
REDERIcHEF

”utan tvekan har vi 
fått ett bra ombyggt 
fartyg.”

Internrevisorerna

Torsten Bengtsson slutar som DC 
Foto: Truls Persson
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”Vi behöver 
anpassa och 
paketera”
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vi i reDeriet 

lag. Båda arbetar på Svanesundsleden, 
och båda har varit länge i rederiet, Peter 
21 år och Johan 15.

– Vi eftersträvar att ge stöd och att föra 
en öppen dialog kring våra arbetsformer. 
I början tror jag att folk såg mig mer som 
en kontrollant men så är det inte längre, 
säger Johan.

– Man lär sig fantastiskt mycket genom 
att fråga, och genom att se hur man löser 
uppgifter på olika sätt. Allt kan inte vara 
på pricken lika, det måste ges plats för 
variation, säger Peter.

Färjerederiet är certifierat enligt flera 
standarder. Rederiet har slagit ihop lag-
krav, ISO- och IMO-reglerna till ett enda 
gemensamt system, nämligen Färjerede-
riets verksamhetssystem, förkortat VHS. 
Systemet reglerar vår verksamhet, vårt 
ansvar och våra befogenheter och beskri-
ver vår organisation. Det är helt och hållet 
digitalt. VHS står i centrum vid revisionen.

För Avanledens del är det trafikanord-
ningsplanen (TA) och rutinbeskrivningen 
Vägar på sötvattenis (TDOK 2012:891) som 
ska stämmas av. Man ska titta på projekt-
planen och avtalen och på behörigheterna.

Rederiet hör till de verksamheter i Tra-
fikverket som är underkastad flest revi-
sionstillfällen. Vi revideras för VHS, för 
våra räkenskaper, av Trafikverket – och vi 
reviderar oss själva. Rederiets internreviso-
rer leds av DP Thomas Elwinger och till sin 
hjälp har han fyra medarbetare, förutom 
Johan och Peter även Nils Olofsson, Hönö-
leden, och Thomas Berkey, Oxdjupsleden.

Robert Backlund tar emot i ledstugan 
 i Avan. Hans roll kallas isvägsansvarig 
 medarbetare, vintertid. På sommaren 
kör han linfärjan Teresia, som nu ligger 
infrusen vid färjeläget. 
– Hur ser det ut med styrdokumenten? 
DoE, Document of Evidence, är det upp-
daterat? Borde utbildningskraven specifi-
ceras tydligare? funderar Johan.

En viktig del av revisionsarbetet är att se över isvägens skyltning. 
Peter Sörensson och Johan Parrow diskuterar trafikmiljön. Är in-
struktionerna till bilföraren väl synliga och säger de rätt saker? 
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Vi försöker bidra till att minska dubble-
ringar av texter och annat krångel, när vi 
dyker på det i dokumenten.

– Vi gör skyddsrond samt riskanalyser 
vintertid, berättar Robert. Vi har utbild-
ning på att hantera olyckor med farligt 
gods genom kompetensen som vi har för 
säker färjetrafik. 

– När det gäller riskerna med isen så 
är det största arbetet att se till att påfart 
och avfart är säkra. Det är mycket arbete 
med detta. Vi avlyser halva påfarten och 
stöper is, sedan samma sak på den andra 
delen. Nu när det varit plusgrader nästan 
alla dagar den senaste månaden, är detta 
ett ganska tufft jobb, förklarar Robert. 

– Behöver man rapportera förändrad 
bärighet på isvägen till SOS alarm? und-
rar Peter.

– Nej, vi rapporterar bärigheten till tra-
fikledningen. Kunderna har också till-
gång till den informationen genom sms. 
Tjänsten fungerade inte i början, men 
nu säger våra kunder att det är pålitligt, 
säger Robert.

när mötet i avan är klart kör Johan och 
Peter femton mil norrut, mot Överkalix. 
Där väntar en sammanfattande förhand-
ling med distriktschef Roger Olofsson och 
internrevisorer Nils Olofsson, Thomas 
Berkey och Thomas Elwinger.

En stor diskussion gäller själva skylt-
ningen vid isvägen.

– Vi kan ju inte ta upp de skyltar som 
regionen har ansvar för och inte vi själva, 
i rederiets internrevision, vi har vårt tyd-
liga ansvarsområde, påpekar Nils. 

– Men vi måste kunna ta med oss felak-
tigheter 
även där 
och föra 
vidare 
mot regi-
onen, då 
har vi ett 

helhetsperspektiv på trafikmiljön, menar 
någon annan i gruppen. Och det håller 
alla med om.

Frågan om avtal med entreprenörer för 
plogning av vägarna diskuteras också. Är 
det tydligt angivet i projektplanen vilka 
som ska anlitas? Det gör jobbet enklare 
för den som för dagen har isvägsjouren.

Dagen avrundas, nu återstår att skriva 
ut protokollen och förmedla vidare de 
ändringar som skulle kunna förbättra 
rutinerna.

– Internrevisorerna finns mitt i verk-
samheten och de kan verkligen bidra till 
förbättringar på ett konstruktivt sätt. 
Men revisionsverksamheten tar tid. Alla 
kapitel ska vara reviderade på tre år. Varje 

vi i reDeriet

– Jag har gått en kurs för att motsva-
ra kraven på kompetens berättar Robert: 
Arbete på väg nivå 3A och B, utmätnings-
ansvarig och trafikvakt. 

Men att förstå sig på isens kvalitet och 
beskaffenhet fordrar specialkunskaper 
som man bara kan lära sig av erfarenhet. 
Att förklara skillnaden mellan kärnis, stö-
pis och pipis är en självklarhet för Robert. 
Förenklat är kärnisen den svarta täta och 
glasklara isen. Stöpisen tillverkas genom 
spolning. Och pipisen uppstår när isen 
sakta börjar vittra underifrån.

– Det blir ett glapp på två-fyra veckor 
när isen varken bär eller brister, förklarar 
Robert.

– Stämmer din befattningsbeskrivning, 
tycker du? undrar Peter. 
– Ja. Hos oss har man jour och plogansvar 
i en och samma person. Vi plogar själva 
och har avtal med entreprenör vid behov. 
Fast kravspecifikationen är inte framta-
gen för oss längst i norr. Det borde finnas 
en rad i VHS-en 1.6 enkom för hur man 
driver isarbete, som kan ge förtydligande, 
funderar Robert. 
– Förbättring hittad! säger Peter och revi-
sorerna tar med sig frågan.

– Isvägsrutinerna är tydligt och enkelt 
beskrivna här på Avanleden, säger Johan, 
och det är precis så vi ska ha det. Det 
omständliga behöver inte vara någon fördel. 

Fakta  Certifiering

Färjerederiets certifiering beställs årli-
gen av Transportstyrelsen och benämns 
certifiering DSO (Dokument angående 
godkänd säkerhetsorganisation), pas-
sagerarfartygscertifikat och fribords-
certifikat. Lagar som styr vår certifiering 
är bland annat Transportstyrelsens 
föreskrifter, Fartygssäkerhetslagen och 
Fartygssäkerhetsförordningen. Färjere-
deriet är, utöver ISM- koden, certifierat 
enligt kravstandarderna EN ISO 9001 
för kvalitet, EN ISO 14001 för miljö och 
OHSAS 18001 för arbetsmiljön.

iSO är den internationella 
standardiseringsorganisationen. Ett 
internationellt standardiseringsorgan, 
representerat av nationella standardise-
ringsinstitutioner.

imO är ett FN-organ med 171 medlems-
stater och tre associerade medlemmar. 
Dess syfte är att utveckla och upprätt-
hålla ett omfattande regelverk för sjö-
farten. IMO:s ansvarsområde omfattar 
säkerhet, miljöhänsyn, juridiska frågor, 
tekniskt samarbete, sjöfartsskydd och 
effektiviteten i sjöfarten. Regelverket 
finns i ISM-koden.

iSm och STCW ISM-koden ger en 
internationell standard för säkerhetsar-
betet ombord, regelverket ges ut av IMO. 
STcW är ett annat regelverk som ställer 
upp regler för utbildnings- och kompe-
tenskrav för befattningarna ombord. 
Den senaste kallas STcW-Manilla.

doe (Document of Evidence), intyg om 
att en viss person har tillräckliga kunska-
per för att framföra ett fartyg.

dP (Designated Person) enligt ISM-
koden: För att säkerställa säker drift 
av alla fartyg och för att ha en koppling 
mellan rederiet och de ombordanställda 
utses en eller flera personer i land som 
har direkt tillgång till den högsta nivån 
av rederiledningen. Den som är utsedd 
person har yttersta ansvaret för säker-
hetsarbetet i rederiet för att undvika 
skada på människa, miljö och material. 
Färjerederiet använder DP-funktionen 
som larmväg för både rederiinterna och 
yttre händelser.

år revideras alla arbetsplatser och minst 
en tredjedel av verksamhetssystemet. Det 
betyder att revisorerna blir borta en hel 
del från sina färjeleder och att det kan 
påverka relationen till distriktchefen, 
säger Thomas Elwinger.

– Ska vi ha det som nu - eller ska vi 
ha några medarbetare som ägnar sig åt 
internrevision på heltid istället? Det är en 
frågeställning som jag just nu diskuterar 
med ledningen, säger Thomas Elwinger.

rederichefen är nöjd med hur vår interna 
revisionsverksamhet har utvecklats över 
åren.

– Personligen tycker jag att de gör ett 
väldigt bra jobb och hittar saker som varit 
en surdeg en längre tid. Jag har tidvis 
varit kritisk mot internrevisionens arbete 
som ibland har fokuserat på petitesser, 
men så är det inte längre, säger Anders 
Werner.

Ett exempel på återkommande anmärk-
ningar våra befattningsbeskrivningar. 
De uppdateras inte och stämmer inte alla 
gånger med verkligheten.

– Jag lutar åt att beskrivningarna görs i 
mer övergripande termer och att vi i stör-
re utsträckning hänvisar till våra proces-
ser. Ett liknande problem är fastställande 
av dokument, här hittar vi konstant fel på 
olika platser och det kommer vi fortsatt 
att göra så länge som människor byter 
arbetsuppgifter. Det borde räcka med att 
titel för dokumentansvarig anges. Det 
måste vara smidigare, anser Anders.

Han är även kritisk mot våra egna ruti-

ner när det handlar om att förnya Docu-
ment of Evidence, DoE.

– Om det finns gränser i regelverket 
ska de förstås följas, men kraven ska inte 
vara högre än så. Vi borde kunna grup-
pera våra färjor i serier - har man DoE 
på en färja i serien så har man det på alla. 
Självbevarelsedriften borde också leda till 
att om jag har varit borta ett tag så åker 
jag med några turer innan jag går på mitt 
pass, för att på det viset skrapa bort ring-
rostigheten. Naturligtvis måste man defi-
niera ”ett tag”, ”några turer”.

– Med detta förfarande har vi under-
lättat fleetmanagement betydligt, vi har 
också minskat kostnaderna för dubbelar-
betstider. Utan att ha räknat på det i detalj 
kan jag tänka mig ansenliga summor som 
skulle kunna sparas och läggas på nytti-
gare saker, säger Anders Werner.

Ordningen för kontroll av säkerhetsöv-
ningar är också något som Anders vill 
utveckla, där det finns stöd från internre-
visionen:

– Vi har idag dubbla system och jag tror 
att vi måste ensa oss och använda ett. För 
att säkerställa att alla fartygs säkerhets-
system prövas får man lägga detta i ett 
fartygsbaserat system AMOS och inte i 
verksamhetssystemet. Att säkerställa att 
alla ombordanställda gör alla sina stipu-
lerade övningar kan vi hantera på annat 
sätt, kanske i Heroma, föreslår Anders 
Werner.  

text: ingriD JarnryD 
foto: viveka österman

 Att förstå sig på 
isens kvalitet fordrar 
specialkunskaper”

Isen är levande. Att avgöra när och hur ofta 
isens tjocklek behöver bedömas, fordrar goda 
kunskaper. Den här dagen borrade Robert 
Backlund ett 60 cm djupt hål, så kallad torr-
borrning, för att inte orsaka att älvens vatten 
flödar ut över isen i det varma vårvintervädret.

Robert Backlund och Johan Parrow går bland annat igenom rutinbeskrivningen och styrdokumenten under 
internrevisionen på Avanleden.
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i mitten av april seglade Capella från Frid-
hems varv i Lysekil till Norrlandskusten, 
där hon ska tjänstgöra på Holmöleden.

De medarbetare som är medlemmar i 
Facebook-gruppen ”Gula Färjorna” kunde 
följa seglatsen genom bland annat Jonas 
Dahlins inlägg och fotografier där. Trans-
porten startade den 10 april och avsluta-
des den 15 april.

– Capella gick fint i sjön, hon är en mer 
klassisk båt och rör sig på helt annat sätt 
än Helena Elisabeth. Hur det går uppe 
på Kvarken i grov sjö vet vi inte än, säger 
Jonas Dahlin, befälhavare på Holmöleden.

– Vi gick inomskärs i Göteborgs skär-
gård och Stockholms skärgård och kust-
nära längs kusten ovanför Gävlebukten. 
Det var en trevlig och behaglig resa, det 
kändes inte som bara en transport.

de som tjänstgjorde under transporten 
var även Göran Hillberg och Torbjörn 
Flodin, befälhavare Holmöleden, och 
Markus Bergström, matros på Holmöle-
den samt Jan Johansson, distrikttekniker 
Norrlandskusten. Inger Persson, befäl-
havare Holmöleden, var med från Tenö 
varv. Två konsulter deltog också, Lars 
Holmström och Max Bertlin, som avlöste 
Lars i Simrishamn.  

till Mikael  
Ingemarsson
Rederiingenjör

du har varit projektledare för ombygg-
naden av Capella, hur känns det nu när 
bygget är klart?
– Självklart är jag glad över att få avsluta 
projektet, men det återstår en del min-
dre arbeten innan vi kan göra ett slutgil-
tigt bokslut.

Ombyggnaden tog lång tid, över ett år, 
vad är den främsta orsaken till det?
– Det har varit ett komplext projekt där 
flera parametrar och intressenter har  
påverkat arbetet. 

Som exempel kan jag nämna det regel- 
verk som transportstyrelsen ställer och 
som vi har att följa vid en ombyggnation.  
Annat som har påverkat är den rena 
mänskliga faktorn och då syftar jag bland 
annat på att det har skett fartygsinspek-
törsbyte vid ett flertal tillfällen under det 
pågående projektet. Det finns en hel del 
annat som självklart har påverkat, det här 
var några exempel.

Vad har varit den största utmaningen 
med ombyggnaden?
– Transportstyrelsens regelverk har utan 
tvekan varit den största utmaningen att 
hantera.

Vilka erfarenheter tar du med dig från 
projektet?
– Att flagga in ett EU-passagerare fartyg, 
var inte så enkelt som många kanske hade 
förutspått. 

Om jag får en liknande uppgift i framti-
den, kommer jag starkt överväga att anta 
mig den utmaningen.

Vad tycker du om Capella som fartyg?
– Utan tvekan har vi idag fått ett bra om-
byggt fartyg med väl disponerade skat-
tepengar.

snabba 5 

11 april
passage av Öresundsbron kl 
0600 Öresundsbron är en 15,9 
km lång förbindelse över och un-
der Öresund, mellan Malmö och 
Köpenhamn som öppnade 1 juli 
2000 Förbindelsen består av en 
bro, Öresundsbron, och kilome-
terna närmast Danmark av en 
tunnel. Som övergång från bro 
till tunnel byggdes den konst-
gjorda ön Pepparholm. Lågbron 
är 40 meter hög och 100 meter 
bred, högbron 55 är meter hög 
och 370 meter bred.

vi i reDeriet

Landet runt med Capella

  Vi gick inomskärs i Göteborgs skärgård och 
Stockholms skärgård och kustnära längs kusten 
ovanför Gävlebukten. Det var en trevlig och behaglig 
resa, det kändes inte som bara en transport.”

11 april
Falsterbokanalen passeras kl 
0700. ”Vi hade lite tur eftersom 
öppning egentligen bara sker två 
gånger per dygn lågsäsong, kl 
06.30 och kl 18.30, men de lät 
oss passera.” säger Jonas Dah-
lin. Falsterbokanalen är en kanal 
innanför Falsterbonäset som för-
binder Östersjön och Öresund. 
Kanalen byggdes åren 1940-
1941 Farledens längd är 27 kilo-
meter, men bara 1600 meter går 
genom land. Kanalen trafikeras i 
dag främst av fritidsbåtar.

12 april
Passerar Dalarö skans som är 
en före detta fästning som lig-
ger på ön Stockskärsholmen i 
Stockholms skärgård strax sö-
der om Dalarö. Den första skan-
sen anlades 1623 och nuvaran-
de skans började anläggas 1656 
på uppdrag av Karl X Gustav. 
I samband med Finska kriget 
1808–1809 fick skansen en viss 
upprustning. Militären lämnade 
skansen slutgiltigt 1854 Byggna-
den förvaltas av Statens fastig-
hetsverk.

14-15 april
Capella ankom kl 0900 vid sin 
nya hemmabas. Den 15 april vi-
sas Capella upp för massmedia 
vid en presskonferens. ”Däcket 
är nyspolat och salongen damm-
sugen. Väntar bara på chefer-
na och pressen. Hoppas ni haft 
trevligt med att följa vår 888 nm 
långa resa runt Sverige.” skriver 
Jonas Dahlin i sitt sista inlägg 
från Capellas resa.

10 april
Capella lämnar Fridhems varv i Lysekil och in-
leder seglatsen mot Umeå. På vägen söderut 
passerar fartyget bland annat Valö i Göteborgs 
skärgård och Kullens fyr på Kullahalvön i Skåne.

foto: Jonas DaHlin
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Nu finns rederiets verksamhet och resultat år 2014 presenterad i ord och siffror i en 
årsrapport. Här får du några exempel på innehållet i rapporten sammanfattad i bilder.

42 
pressmeddelanden som alla uppmärksammades i press, radio och TV.

11
färjeleder har  
genomfört  
hälsoprofiler.

349 mnkr 
lönekostnader

3,5 %
 total sjukfrånvaro  

procent av arbetstid

70 mnkr
drivmedel

2 
fartygsdop
Braheborg och Saturnus

6 245 
prenumeranter på  
sms-tjänsten  
för trafikstörningar

Färjerederiets  
årsrapport 2014
Rederiets årsrapport är nu tryckt och 
distribuerad till olika intressenter inom 
kommuner, föreningar och andra orga-
nisationer samt till olika beslutsfattare 
inom och utanför Trafikverket.

Årsrapporten finns att hämta hos din 
distriktchef, den finns också som PDF på 
intranätet och på rederiets webbplats. 
Den speglar i ord och bild vår verksam-
het under 2014, fartygsinvigningar och 
en beskrivning av vår verksamhet och 
måluppfyllelse. Rapporten avslutas med 
den ekonomiska redogörelsen. Verk-
samhetsåret 2014, ur ett ekonomiskt 
perspektiv, var gott. Kostnadskontrol-
len är tillfredställande och utvecklingen 
av bränslepriset var gynnsam, våra rän-
tekostnader sjönk. Vi har därför goda 
förutsättningar att på ett bra sätt klara 
kommande stora investeringar i färjor 
och anläggningar.

Passa på och lär dig mer om rederiet 
och vad som påverkar förutsättningarna 
för din och min arbetsmiljö. 

anDers norDqvist

färjerederiet 2014 i siffror
NYHETER

57 mnkr
övrigt

713  
totalt anställda  
(tillsvidare-, visstids-  
och timanställda).

44 
kvinnor

415 
män

459 
tillsvidareanställda 

1 000 000 anlöp 41 färjeleder

69 fartyg

styrelsemedlemmar fackliga representanter

styrelse

1 900 000
 fotgängare.

14 700 000   
fordon 

transporter

färjerederiet i medierna

3000 liter
elförbrukning 

135 000 kWh
Innan ombyggnaden var bränsleförbrukningen i snitt 39 000 liter och elförbruk-
ningen ca 30 000 kWh per år. Omräknat har Hamburgsundsleden minskat 
sin energiåtgång med 250 000 kWh per år vilket ungefär motsvarar 20 villors 
årsförbrukning. 

bränsleförbrukning på Hamburgsundsleden

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Miljö

kostnader för färjedrift

122 mnkr
underhåll

50 mnkr
avskrivningar
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Tidplan för årets 
löneförhandlingar

  Arbetsgivaren Trafikverket och arbetsta-
garorganisationerna, ATO, är klara med de 
centrala avtalen om lönerevisionen (RALS) 
för perioden 1 oktober 2015–30 september 
2016. 

Nu tar de lokala förhandlingarna vid, på 
Färjerederiet har parterna kommit överens 
om tidplan och ordningen för det fortsatta 
arbetet med lönerevisionen.
Tidplan:
28 april- 12 augusti: prestationsbedöm-
ningssamtal, kan kombineras med medarbe-
tarsamtal.
27 april-10 oktober: lönesättande samtal 
med närmsta chef (Saco och oorganiserade 
samt de medlemmar i OFR/ST/Sjöbefälsför-
eningen som önskar individuell förhandling)
augusti-september: förhandlingar arbets-
givaren Färjerederiet och arbetstagarorgani-
sationerna.

För de fackmedlemmar som begärt att 
inte ingå i den kollektiva förhandlingen kan 
lönedialogen föras direkt med närmaste 
chef. Detta ska först meddelas respektive 
ATO-ordförande och bekräftas.

Saco-medlemmar förhandlar själva, men 
kan begära stöd av Saco-representant. Oor-
ganiserade kan förhandla med sin närmaste 
chef. Förhandlingen initieras av chef.
19 september-10 oktober: cheferna genom-
för återkopplingssamtal (för de som har in-
gått i kollektiv förhandling) och lönesamtal 
(för de som haft individuell förhandling)
23 oktober: Utbetalning av ny lön.

  Nu har rederiets årsrapport och broschy-
ren Jobba ombord 2015/2016 kommit från 
tryckeriet. I ”Jobba ombord” finns informa-
tion om bland annat lön, schema och vad 
som gäller vid sjukdom. ”Jobba ombord” 
skickas ut tillsammans med anställnings-
kontrakten vid nyanställningar och har även 
distribuerats till färjelederna. Den kan också 
laddas ner i digital form i vårt verksamhets-
system, under Dokumentation > Informa-
tionsmaterial.
Rederiets årsrapport skickas ut till olika in-
tressenter, bland annat kommuner samt till 
olika beslutsfattare inom och utanför Tra-
fikverket. Du kan hämta ett exemplar hos 
din distriktchef, och den kan laddas ner som 

PDF på intranätet och på rederiets webb-
plats. Läs mer om årsrapporten på sidan 8-9 
i detta nummer av Sjövägen. 

  Omslaget på 2015-16 års tryckta 
färjetidtabeller är blått som böljan och 
gult som solen. Du har väl beställt nya 
inför sommarsäsongen?

I år har medarbetarna på Kornhalls-
leden tyckt till om kulören på tidtabell-
trycket. Det blå föll samtliga i smaken.

– Snyggt och trevligt, sa Dolores 
Jansson.

– Betydligt bättre än den förra, gröna, 
tyckte Peter Granath, och fick medhåll 
av de andra.

Sagt och gjort, det får bli blått i år.

det är fem år sedan som enhetliga 
mallar för tidtabeller infördes och 
först ut då var just Kornhallsleden. 
Dåvarande ledchef Anna Johansson 
och dåvarande färjesamordnare Karl-
Erik Hermansson funderade på de oli-
ka förslagen och kom till slut fram till 
en enhetlig utformning. Då var tabel-
lerna röda, vilket stämde överens med 
den nya Trafikverksfärgen. Tidtabellen 
har sedan fortsatt att utvecklas och 
för två år sedan blev den grön. 

– Vi gör ju vissa ändringar och ut-
vecklar våra tjänster – och det blir enk-
lare för kunderna att hålla isär och se 
att det kommit nya tidtabeller om man 
ändrar färgen på dem, förklarar Anna.

Den som tittar noga kan se att alla 
leders omslagsskiss visar en lindriven 
färja.

– Vi vill ha en bild som säger ”väg-
färja” helt enkelt och den nuvarande 
är tillräckligt allmän och neutral, säger 
Ingrid Jarnryd, kommunikationschef i 
rederiet.

– Att porträttera just de färjor som 
går på respektive led kan leda till be-
kymmer om fartygen skiftas. Dessut-
om gäller det att försöka ha så få av-
vikelser från mallen som det bara går. 
Allt som ska specialanpassas indivi-
duellt kostar pengar, går lätt fel och 
tar tid, säger Ingrid.

beställ eller korrigera?
Tidtabeller för nytryck 
med korrekt färg el-
ler med korrigeringar i 
text eller turer beställs 
av distriktchefen el-
ler den han eller hon 
utser. Beställningen 
skickas till grafisk-
form@trafikverket.se 

SJöLOggen UTKIKEN 

VAJERT
  Vajerbyte i ett kallt Hamburgsund. 

Vattentemperaturen var 8 grader cel-
sius, men det är inget som stoppar en 
färjkarl när vajern hamnar i vattnet. 
Den vattentålige medarbetaren heter 
Göran Danielsson, befälhavare på 
Hamburgsundsleden, till vänster ses 
Magnus Josefsson. 

Årets tidtabell 
är blågul!

jobba ombord och rederiets årsrapport

”Här inleds reparationen vid Håkansta-
leden
I drygt ett år har tung trafik varit för-
bjuden på färjan mellan Håkansta och 
Norderön. Anledning till förbudet har va-
rit att färjelägena är illa tilltygade. Under 
tisdagen började arbetet med att lyfta 
bort delar av rampen. Färjelägena ska 
sedan repareras och förstärkas. Arbetet 
beräknas ta fem veckor och under den 
tiden kommer färjetrafiken vara helst 
stängd på leden. Resenärer hänvisas till 
vägarna runt Storsjön.”
Länstidningen Östersund 12 maj

”färja eller bro? snart kommer besked
Det har gått två år sedan förstudien om 
en förbättrad förbindelse till Fårö pre-
senterades, skriver GT.

– Ambitionen är att presentera ett för-
slag för Region Gotland innan somma-
ren, säger Martin Bylander på Trafikver-
ket.

Projektet handlar om hur Fårö ska bli 
mer tillgängligt, via en bro, en tunnel el-
ler en förändrad färjetrafik. ”
Gotlands Tidningar 2 maj

”blekingedelfinen siktad vid aspö
Den delfin som synts längs Blekingekus-
ten verkar trivas i våra trakter. Tanya 
Karlsson, som bor på Aspö, skulle ta  
elvafärjan in till Trossö igår när hon såg 
delfinen simma i Madviken. Hon och 
flera andra som också väntade på färjan 
såg på när delfinen simmade omkring i 
närheten av en boj och med jämna mel-
lanrum var uppe vid ytan så att ryggfe-
nan och ryggen syntes.”
Sveriges Radio P4 Blekinge 28 april

”Här är nya Holmöfärjan
Under onsdagen visade Trafikverkets 
färjerederi upp den nya Holmöfärjan. 
Färjan capella är 33 meter lång (tio me-
ter längre än nuvarande Helena Elisa-
beth) och tar 150 passagerare och fyra 
bilar. Den är nyrenoverad och ska tas i 
bruk i maj.
SVT Västerbotten 15 april

”ornöfärjan föreslås bli statlig
Nu öppnar Trafikverket för möjligheten 
att Ornöfärjan blir allmän. I en rapport 
skriver man att trafiken på leden är så 
stor att den är nödvändig för allmän 
trafik.”
Skärgården 15 maj

  Lördagen den 9 maj bjöds allmänheten in till 
Färjans dag på Gotland. Mulet med eventuellt 
regn på eftermiddagen var utlovat, men vad fel de 
hade, solen sken från en nästan klarblå himmel.

Vuxna och barn fick besöka färjan och ställa 
frågor. I hamnen bjöds på kaffe, saft, korv och 
karameller och här kunde besökarna även gå 
en tipspromenad och svara på tolv frågor, till 
exempel: ”Hur många turer ställdes in 2014?” 
(Svar en tur)

Underhållningen i land bestod av dansuppvis-
ning av Norra Gotlands Dansgille och ombord 
sjöng och spelade Lennart Wahlman dragspel 
och gitarr för besökarna. När dagen var slut 
hade cirka 250 personer passerat ombord. 

 ulf anDersson

Färjans dag  
firades i Fårösund

BOLIBOMPA PÅ ADELSÖLEDEN

Kundtjänst besökte ekeröleden

22354
var antalet unika sidvisningar på färjere-
deriets startsida på webben (trafikverket.

se/farja) perioden 1 januari-18 maj. nästan 
hälften, 48 procent, surfade in på från  
en mobil, 42 procent från en stationär  

dator och 10 procent från en  
surfplatta.

  Sveriges Televisions barnprogram Boli-
bompa ska filma på Adelsöleden inför en pro-
gramserie som handlar om ”fordon som job-
bar”. Förutom vägfärjor kommer serien handla 
även om polisbilar, brandbilar och grävma-
skiner. Programmen vänder sig till de minsta 
barnen i SVT:s Barnkanalen och avsnitten är 
fyra minuter. Serien kommer att sändas under 
hösten. 

Norra Gotlands Dansgille bjöd resenärerna i  
färjekön på dansuppvisning. Foto: Niels Volkert
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  Ekeröledens kunder kan få uppgift om sal-
do och giltighet på sina klippkort och 30-da-
garskort via sms. Uppgifterna finns i ett da-
torsystem och sedan en tid har Trafikverkets 
kundtjänst tillgång till systemet för att ge 
ytterligare service till kunderna, främst ef-
ter kontorstid. Monica Heljebrandt, rederi-
kontoret, höll tillsammans med Håkan Ekroth 
en utbildning för Kundtjänst, dels i den teo-

retiska biten, men gruppen besökte även 
Ekeröleden för att se färjor och de båda 
färjelägena på plats. Dan Rosberg, matros, 
och Mats Johansson, befälhavare, guidade 
ombord.

– Det blir lättare att hjälpa kunden när 
man själv sett miljön som kunden ringer in 
om, säger Monica Heljebrandt. 

 

På bilden ses från vänster Anna-Karin An-
dersson, Alexander Warnefjord, Dan Ros-
berg, Ann-Katrin Gustafsson och Sofia Ljess-
noi. Foto: Monica Heljebrandt
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Planeringen för Vaxholms nya linfärjeled 
Kastelletleden fortsätter, men trafikstarten 
flyttas fram. Ett skäl är att upphandlingen 
av bygget av färjeläget fick göras om.

Målet var att starta försöket i maj. Men 
upphandlingen av anläggning av färjelä-
gen fick göras om, de offererade kostna-
derna blev betydligt högre än budgeterat. 
Nu är planen att bygget ska göras under 
sommaren och att provdriften kan kom-
ma igång i höst. Det betyder en möjlighet 
att testa trafiken, biljettsystem och tidta-
bell efter de stora turisttopparna, som-
martid.

Rederichef Anders Werner är en av de dri-
vande krafterna i projektet Kastelletleden.
Kommer upphandlingen att fungera  
bättre vid det andra försöket?

– Med erfarenhet från första gången, 
har vi nu förhoppningsvis tänkt igenom 
och ska inte göra om felen igen. Rederiet 
ansvarar för att upphandlingen blir gjord, 
men kostnaden kommer att belasta Vax-
holms stad och Statens fastighetsverk.
Varför så stor tidspress? det vore väl bättre 
att skapa förutsättningar i lugn och ro?

– Det är viktigt att smida medan järnet 
är varmt! Utdragna processer gör pessimis-
ter ännu mer pessimistiska. Enda sättet att 
vända pessimister är att visa goda resultat.
Vissa är oroliga för en linfärjeled i sundet 
mellan Kastellet och Vaxholms stad?

– Vi har erfarenheter av linfärjor på 
andra ställen, annars hade vi inte dra-
git igång detta. I just det här fallet finns 
en valmöjlighet, att gå på andra sidan om 
Kastellet för att slippa risken att hamna i 
konflikt med linfärjan.
Hur har ni informerat om projektet?

– Projektet är väl ganska välinformerat, 
både politiskt och på tjänstemannanivå, 
samråd på olika plan och så vidare. Det 
finns flera arbetsgrupper och styrgrup-
per. Marknadsföring utåt kommer när vi 
väl har ett datum för trafikstart.
Vem ska köra färjan och vilket distrikt  
kommer leden att höra?

– Det finns inga beslut, men planering-
en går ut på att poolen ska ta hand om 
Kastelletleden.
Kommer leden att trafikeras året runt?

– I driftavtalet med Vaxholms stad 
finns olika alternativ, men jag kan inte 
se något annat än året runt, om man ska 
kunna utveckla Kastellet och hyra ut mer 
lokaler.
när är det rimligt att komma igång med tra-
fiken?

– Trafiken på riktigt för allmänheten 
tror jag kan bli våren 2016. Trafiken för 
tester, för våra kursdeltagare i simulatorn 
och för evenemang och så vidare så hop-
pas jag på september oktober 2015.
På vilket sätt fortsätter förberedelse- 
arbetet inför trafikstarten nu?

– Ny upphandling på lägen är ute, ombyg- 
gnation Dagny fortskrider, en mer fördju-
pad konsekvensanalys genomförs av SSPA 
på vårt uppdrag.
Varför tror du på projektet?

– På grund av utvecklingspotential med 
lokaler och olika evenemang. Och att vi 
drar igång en ecoshipping-utbildning som 
i sin tur kommer att generera pengar till 

vidare utveckling av besöksmålet. Rätt 
hanterat kan det bli succé. Vaxholm har 
mellan en halv och en miljon besökare 
sommartid. Kastellet besöks i dag av en 
bråkdel av dessa, här måste det finnas en 
potential att utveckla.

Anders Werner får i det avseende med-
håll av kommunalrådet i Vaxholm, Lars 
Lindgren:

– Det är ett mycket omfattande och 
spännande projekt som vi med full kraft 
inlett tillsammans med Fastighetsver-
ket och Färjerederiet, och vår avsikt är 
oförändrad. En fast färjeförbindelse med 
tätare och mer flexibel trafik har länge 
efterfrågats, och vår gemensamma avsikt 
är fortsatt inriktat på att erbjuda besö-
kare och Vaxholmsbor fullt tillträde till 
denna del av Vaxholm, för att nyttja plat-
sens kapacitet fullt ut. Det enda som för-
ändrats i projektet är tidplanen. Vi behö-
ver justera datumet för att hinna bli klara 
med allt som måste vara på plats när den 
nya linfärjan anländer, säger Lars Lind-
gren. 

ingriD JarnryD

inför sommaren och kommande båtsäsong 
har Färjerederiet tagit fram en kampanj 
med namnet ”Se upp för linfärjan!”. Målet 
är att förebygga och undvika olyckor i 
leder som trafikeras av linfärjor. Budska-
pet riktar sig till båtförare och en affisch 
med goda råd kan laddas ner både från 
Trafikverkets och Färjerederiets webb-
plats. Affischen är i A4-format och bud-
skapet handlar om linfärjor och hur de 
fungerar, bland annat att stoppsträckan 
är lång och att linfärjan inte har några 
möjligheter att väja.

inget tvivel om att kampanjen behövs, 
varje sommar inträffar incidenter då fri-
tidsbåtar kör för nära färjor. Rederiets 

Kampanj mot incidenter
kampanj lanseras bland annat via press-
meddelande som går ut nationellt och 
inlägg i Trafikverkets Facebook-grupp.

– Tanken var först att vi skulle skicka ut 
brev och affischer till båtklubbar som lig-
ger i närheten av linfärjeleder. Men då det 
visade sig att det finns tusentals båtklubbar 
i landet skulle ett sådant utskick kosta väl-
digt mycket pengar. Därför inriktade vi oss 
på en kampanj istället, säger Ingrid Jarn-
ryd, rederiets kommunikationschef.

– Linfärjeleder ska ha fått en rull-
le med större och ett kuvert med mindre 
affischer på temat, de kan användas till 
exempel i färjeläget, på anslagstavlor och 
närliggande fritidsbåtklubbar. 

erika anDersson

Tidspressat projekt får mer tid
Provdrift i höst på Kastelletleden

– För resande till eller från Ljusterö är vägfärjan en nödvändig livlina och därför vill kom-
munen förstärka förbindelsen – så sa Michaela Fletcher Sjöman (M), kommunstyrelsens 
ordförande i Österåker när Ljusterölyftet startade i september 2014.

Tätare turer betyder minskad trängsel och 
ökad flexibilitet. Det blev möjligt på Ljus-
teröleden med Österåkers kommun som 
delfinansiär av färjeleden. ”Ljusterölyf-
tet” är namnet på satsningen.

I april gjordes en uppföljande mät-
ning där 300 öbor bedömt satsningen och 
kundnöjdheten ökade från 43 till 72 pro-
cent. Trafikverkets färjesamordnare Staf-
fan Eriksson hoppas att upplägget kan 
fortsätta.

Ljusterölyftet innebär 20-minuterstrafik 
på vardagar, undantaget två korta uppe-
håll mitt på dagen. Satsningen är ett försök 
som pågår från 1 september 2014 till och med 
maj 2015. En enkät före och efter provperio-
den har hjälpt till att utvärdera utfallet.

www.trafikverket.se/farja

Se upp  
för linfärjan!

  Låt alltid linfärjan lägga till innan 
du passerar förbi!

  Linan löper strax under vattenytan 
för och akter om en färja som kör.

  Håll noga uppsikt när du närmar 
dig en gul färja.

Ha en jättehärlig dag på sjön!

  Linfärjan är försedd med röda ljus 
och texten ”LINFÄRJA”.

  Linfärjan kan inte tvärnita eller 
väja.

  Lämna företräde till yrkestrafik.

  Var rädd om dig och din båt.

Resultaten visar att de boende är 
klart mer nöjda med turtätheten i dag 
än för ett år sedan. Andelen som sva-
rat att de är mycket nöjda med turtäthe-
ten har ökat från 9 procent till 33 pro-
cent, en nästan fyra gånger större andel. 
Bland de som fortfarande är missnöjda 
med turtätheten, angav endast hälften att 
missnöjdheten beror på för få avgångar. 
Motsvarade andel 2014 var 94 procent. 
Staffan eriksson, Trafikverkets färjesam-
ordnare, varför ville du ha två mätningar på 
Ljusteröleden?

– Initiativet kommer från Österåkers 
kommun, de ville genom Ljusterölyf-
tet erbjuda bättre service till boende och 
företagare. Trafikverket och Kommunen 

kom då överens om att göra detta på prov 
där Kommunen och Trafikverket samfi-
nansierar den tillkommande kostnaden. 
I överenskommelsen ingick att vi skulle 
göra en kundundersökning före och efter 
försöket.
Vad tycker du om resultatet?

– Gott som det heter i flottan! Uppen-
barligen är resenärerna nöjdare nu.
Hur vill du gå vidare?

– Mitt förslag till berörda parter, Öster-
åkers Kommun och Trafikverket Region 
Stockholm, är att vi permanentar lösning-
en med och utökad turlista och samfinan-
siering av densamma. 

ingriD JarnryD
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GRATTIS!
60 år
30 maj 
nial Kristensson 
motorman/matros, Björköleden
Anders Gunnarsson 
motorman/matros, gullmarsleden

1 juni 
Per Cronholm 
befälhavare, Hönöleden

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
MARS
Kenneth nässén 
motorman/matros, gräsöleden
Andreas Svensson 
motorman/matros, Skenäsleden

APRIL 
Emma Landolf 
motorman/matros, Tynningöleden
Henrik Salomonsson 
befälhavare lin, Ammeröleden

PENSIONÄRER
30 april
Bengt Karlsson 
befälhavare, gullmarsleden
Anders Söderman 
befälhavare, Blidöleden
Stefan Lundqvist 
befälhavare, gullmarsleden

31 maj 
Bengt Grundström 
befälhavare, ekeröleden

Han har glimten i ögat och minst en räv 
bakom varje öra, Torsten Bengtsson, 
tidigare distriktchef i Norra Bohuslän. 
Nu har sjukdom tvingat honom att sluta 
som chef, men han fortsätter att arbeta i 
distriktet.

– Torsten är en av de mest färgstarka 
personer som jag stött på i det här rederi-
et. Han har med en obändig lojalitet drivit 
både leder och projekt framåt. Ibland blir 
dialekten nära nog oöverstiglig att förstå 
och jag undrar om han inte plockar fram 
glosorna från de yttersta skären för att 
sätta en på prov, säger Margus Pöldma, 
operativ chef, om ” resen från Gullmarn”.

Dialekten ja, det går inte att ta miste på 
att det är i norra Bohuslän som Torsten 
hör hemma. Och att det är havet som är 
hans rätta element. Som ung ville Torsten 
bli fiskare, men avråddes av äldre släk-
tingar eftersom det hade gått utför med 
fisket under 1960-talet: ”Håll dig iland 
pojk!” sa de. Han lydde rådet och börja-
de på teknisk linje gymnasium 1973. Efter 
några år som processtekniker på Union 
Carbide i Stenungsund och på pappers-
bruk i Munkedal struntade han till sist i 
alla varningar. En kompis hade köpt en 
fiskebåt 1984 och Torsten fick jobb hos 
honom. Sista dagen på bruket bjöd chefen 
Torsten på en cigarett och sa: ”Hade jag 
inte frusit så förbannat hade jag också bli-
vit fiskare.”

det blev några år som fiskare, kombinerat 
med studier till sjökapten. 1989 började 
Torsten som timanställd på Gullmarsle-
den samtidigt som han jobbade på frakt-
båtar. Och 2002 ringde Dagny Andersson, 
dåvarande bemanningsplanerare på Väst-
kusten, och erbjöd Torsten fast anställ-
ning i Färjerederiet och 2006 blev han 
ledchef på Gullmarsleden. När den nya 
distriktorganisationen 2012 infördes blev 
Torsten chef för distrikt Norra Bohuslän, 
där förutom Gullmarsleden även Ham-
burgsundsleden och Bohus Malmönleden 
ingår.

– Största förändringen för min del är att 
jag fått personalansvar för fler personer, 
förr kände jag alla. Nu är det 38 anställ-
da plus timanställda i distriktet, det tar 
mycket tid med till exempel PU- och löne-
samtal. Vissa arbetsuppgifter går att dele-
gera, men det finns risk att saker hamnar 
mellan stolarna.

– Men jag har också fått mycket stöd 
från Lena, Gittan, Susan och de andra på 
kontoret. Ibland händer saker med perso-
nalen, sjukdomar, och då har Åsa Nord-
ström varit ett stort stöd. Jag vill också 
framföra ett stort tack till vår linfärjeex-
pert Bengt Persson som bistått mig under 

den sista tiden 
som DC.

En annan skill-
nad mot förr, 
menar Torsten, 

är att tempot är mer uppskruvat på många 
sätt i hela samhället. Alla vill ha svar och 
snabbt.

– Då hade vi en fax, men den gick säl-
lan igång, folk var inte så jagade förr. Nu 
ringer det hela tiden och vi exponeras i 
massmedia och det kan vara jobbigt för 
medarbetarna. Att vi fick de digitala skyl-
tarna var bra, det underlättar när vi kan 
få ut information den vägen.

efter vägraset på e6 på kvällen den 20 
december 2006 hamnade Gullmarsleden 
verkligen i fokus. Då blev färjeleden den 
enda vägen om trafikanterna inte ville åka 
en lång omväg via Dalsland. Resultatet 
blev långa köer, antalet lastbilar med släp 
ökade från cirka 100 per dygn, till uppåt 
1500 stycken. Man fick inrätta en särskild 
kö för farligt gods.

– Alla ställde upp och jobbade i ett kör, 
Dagny ringde in personal och vi fick upp 
en Hönöfärja.

”Vi kör nonstop dygnet runt” sa Torsten 
i en intervju i Sydsvenskan dagen efter 
raset. Hur länge kan ni hålla på så? frågar 
reportern. ”Så länge det behövs skulle jag 
tro”, svarar Torsten Bengtsson.

Redan den 14 februari kunde trafiken 
på E6 öppnas igen. 
– Då blev det tomt, nästan så att man sak-
nade all trafik.

Den 29 augusti förra året döptes Satur-
nus, dagen efter skulle hon börja gå i tra-
fik, och mitt i allt genomfördes även en 
tungtransport åt en kund. 

– När raden av talare i form av kom-
munpampar och politiska tjänstemän sagt 
sitt äntrade Torsten scenen och höll ett 
fullständigt briljant tal som lockade till 
många skratt och drog ner dagens största 
applåder, säger Margus Pöldma.

i sin nya roll ska Torsten stötta distriktets 
nya chef, Mattias Bergsten. Orsaken till 

att Torsten trappar ner är att han fått Par-
kinsons sjukdom. En sjukdom som smyger 
sig på. Det började med att han fick kramp 
i stortån när han var ute och sprang och 

det ville inte 
släppa. Samtidigt 
drogs högerar-
men ut av sig själv.

– Jag fick inte 
ner armen, jag 
fick hålla ner den 
med den vänstra. 

 Känseln försvann och jag fick emellanåt 
svårt att skriva, texten krympte till små 
streck. Det var en jobbig tid innan jag fick 
min diagnos och bekräftelse på att det 
var Parkinson. Nu tar jag medicin och 

resen från gullmarn 
slutar som dC

det hjälper till viss del. Men det gäller att 
hitta rätt balans i medicineringen, för hög 
dos kan medföra att man blir överrörlig. 
Ett gott råd jag vill ge andra är att lyssna 
på kroppens signaler tidigt och inte gå för 
länge och tänka att ”det händer inte mig”. 
Det gäller ju alla åkommor, vare sig det 
gäller Parkinson, förslitning, stress eller 
något annat.

– Det är viktigt för mig att man inte 
gräver ner sig i svårigheter. Jag försöker 
ta saker och ting från den humoristiska 
sidan och plocka fram det som är upplyf-
tande och konstruktivt. Kanske inte det 
lättaste alla gånger. 

text: erika anDersson
foto: truls persson

”alla ställde upp 
och jobbade i 
ett kör” ”ett gott råd jag 

vill ge är att 
lyssna på krop-
pens signaler 
tidigt”

vi i reDeriet


