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CAPELLA 
PÅ FESTIVAL

interntidning FÖr OSS SOm arbetar i Färjerederiet                        

massor av musikintresserade vallfärdade till Holmön

Björköledens personal bjöd in till ett öppet hus på färjan Svanhild under Västerhavsveckan. Intresserade besökare strömmade ombord för att ta en närmare titt 
på fartyget. För de som orkade hänga kvar till kvällen blev det även dans på däck.  
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Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm
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Hallå! Har du inga frågor? Vår frågelåda är tom... 
Skicka din fråga till sjovagen@trafikverket.se.

FESTLIGT VÄRRE
Byälvan firade 60 år 

MASSOR MED FRÅGOR
Högtryck på kundtjänst

PERSONFÄRJOR UTREDS
Extraturer på Hönöleden

Fredag morgon började vi rigga till inför 
Västerhavsveckan, det skulle upp flaggor, lö-
vas och ett scenbygge stod på schemat. Ef-
ter att DJ Tobba soundcheckat klart la vi ut 
och körde mot Björköhamn. Vi körde mellan 
Björkö och Kalvsund. ”Sommar sommar och 
sol” ekade i högtalarna till Kalvebornas för-
tjusning, då de hade sin årliga hamnfest. När 
vi kom in mellan pirarna till Björköhamn med 
pompa och ståt möttes vi av glada människor 
och blåsmusik på kajen utanför ishuset.

Så fort landgången var på plats strömma-
de människor ombord för att se Västerhavs-
bandet lira, fem gitarrer, en ståbas, trummis, 
dragspelare och sångerska stod på scen, en 
kanonkväll med härlig kvällssol.

Lördagen började med hela bagaget fullt 

av nybakade kanelbullar, det doftade him-
melskt. Vi hade öppet hus i Svanhild. Vi hade 
en jämn ström av nyfikna barn och vuxna 
ombord (cirka 700 besökare mellan 10-16) 
vi hade sådan tur med vädret, soligt o varmt, 
det var gott med en svalkande festis ombord.

På kvällen körde Västerhavsbandet igång 
med allt ifrån ”Happy” till ”Twist n shout”, 
därefter tog Dj Tobba över musiken och last-
däcket förvandlades till ett gungande dans-
golv, och vi låg ju ändå utanför ishuset så 
avslutningsvis isade vi lastdäcket i toner av 
”800 grader”, vilken kanon helg!  

TexT och foTo:  
Linda andreasson, Thomas axeLsson 
och rickard soLLander, BjörköLeden

Västerhavsveckan
bestod av mängder av olika  

arrangemang för stora och små 
längs kusten i Bohuslän  

den 1-9 augusti.  
I år genomfördes  

Västerhavsveckan för  
sjunde gången.
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL
bästa medarbetare! För de flesta av 
oss, åtminstone i administrationen, är 
sommarsemestern slut och Vaxholm 
är nu åter bemannat till fullo. Själv 
hade jag en ganska sen semester, vil-
ket nog var ett lyckat drag med tanke 
på vädret.

Arbetsveckan rivstartade med ett 
möte om MMI med ledningsgruppen. 
Dag två var det dags för den årliga 

höstkonferen-
sen med admi-
nistration och 
distriktschefer. 
Nästan hela da-
gen ägnades åt 

Lean, som handlar om att effektivisera 
arbetet och hålla en jämn nivå som gör 
att man kanske minskar på stressen. 

Tror att det var ganska blandade 
känslor efteråt, det är naturligtvis svårt 
att veta hur man ska kunna applicera 
nya idéer i sin egen verksamhet och 
vardag, men jag hoppas ändå att man 
kanske kan dra några slutsatser som 
hur viktigt det är med kommunikation 
och förstå att vi alla jobbar mot samma 
mål och att det egentligen inte finns 
något ”vi och dom”.

Vi ser nu som vanligt en diger höst 
framför oss, även om den i år kanske 
är lite tuffare än normalt. Vår ecoship-
ping-simulator med tillhörande ut-
bildningar ska igång, vi ska få till en 
eldriven linfärja mellan Vaxholm och 
Kastellet, nybyggnationsprogrammet 
ska specificeras och upphandlas.

Linfärjor är i ropet och vi har de se-
naste dagarna fått förfrågningar från 
två kommuner i södra Sverige som i 
dag inte har någon trafik. Försöker uti-
från dessa förfrågningar åka på lite 
”säljturné” för att kanske kunna göra 
den goda resan möjlig även för andra, 
som i dag inte har fått uppleva färjans 
alla möjligheter.

Lev väl och kör försiktigt! 

Jimmy Franzén tog initiativ till 
”Vänliga veckan” på Visingsö-
leden. Veckan har nu utökats till 
ett vänligt år. Foto: Erika Andersson

 3  byälvans 60-årskalas

 6  Capella på festival

 8  Sjöloggen Vinnare och Vänliga Vättern

 9 Utkiken Hört, läst och sett om rederiet

 10 Kundtjänst har svar på frågorna

 11  mmi och Friskprofilen

 12 Öppet hus med dans och bullar

Linfärjor  
är i ropet

SjÖVägen är traFiKVerKet FärjerederietS interntidning 
”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 aktö-
rer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda och helhetssyn är våra värderingar. 
ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. redaktör: Erika Andersson. medverkande i detta nummer:  
Ingrid Jarnryd, Kasper Dudzik, Annica Gustafsson, Bertil Fjordensjö, Jimmy Franzén, Oliver von 
Semkov, Linda Andreasson, Thomas Axelsson och Rickard Sollander. design och layout: Grafisk 
form, Trafikverket. Tryck: Ineko. omslagsbild: Capella Foto: Kasper Dudzik. Mejla sjovagen@
trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. issn: 2001-4503

 

ANDERS wERNER
REDERICHEF

”Vi hade en jämn 
ström av nyfikna barn 
och vuxna ombord,  
cirka 700 besökare”

Festligt, folkligt, fullsatt

Marita Vedin jobbar på Trafikver-
kets kundtjänst och tar emot frågor 
och synpunkter. Foto: Kerstin Ericsson
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Vid byälven, intill vikingahögar, fält, 
skogar och älv där älggräs, johan-
nesört, mjölke och rölleka blomstrar, 
ligger Högsäterleden, som trafikerar 
med rederiets äldsta och minsta färja. 

I sommar fyllde Byälvan 60 år och det 
firades med ett riktigt värmländskt födel-
sedagskalas.

– Friheten, utrymmet, närheten till 
naturen – ja, det är helt annorlunda för 
oss trångbodda holländare att leva här, 
säger Bettie Verhoef.

Det är nu tre år sedan hon och maken 
Dries lämnade Holland och köpte hus i 
Värmland, nära Högsäterleden. De storm-
trivs. Från början var det på försök men 
nu vill makarna sälja sin bostad i Holland 
och slå ner bopålarna för gott i Sverige. 
Färjeleden gör sitt till.

– Det är fint att åka över. Idag får vi 
fira födelsedag och det är riktigt trevligt! 
säger Bettie, som kommit en bra bit på väg 
med svenskan.

Många från bygden hörsammade fär-
jeledens inbjudan och kom och festade 
på varm korv och specialtårta med kaffe 
och underhållning i form av Säffles drag-
spelsklubb, tipspromenad, diktläsning, 
historiebeskrivning och trivsamt mingel i 
solskenet på gårdstunet framför vaktstu-
gan. Alltsammans omsorgsfullt och vän-
ligt ordnat av ledens tre befälhavare Hans 
Karlsson, Bertil Fjordensjö och Tommy 
Andersson.

Högsäterleden må vara minst – men när 
det gäller kundnöjdhet ligger man i topp. 
95 procent av de tillfrågade resenärerna 
var nöjda tjänsten. Lyfter man ut tillför-
litligheten och personalen ligger nöjdhe-
ten på hundra procent.

Den service som leden har möjlighet att 
erbjuda skiljer sig en del från övriga färje-
leder. Här kör man över så snart det kom-
mer en bil. En ljus- och ljudsignal medde-
lar när någon väntar på överfart och nog 
fick jubilaren Byälvan tjänstgöra titt som 
tätt trots födelsedagsfirande och hurrarop.

– Det är en fräsch och välhållen dam, 
säger Bertil på väg till bryggan, eller styr-
hytten. Både motor och hytt har bytts ut 
på senare år och nu ska det också bli en 
välbehövlig uppgradering av spelet, det 
ser vi fram mot.  

TexT och foTo: ingrid jarnryd

”Vi ser nu som 
vanligt en diger 
 höst framför 
oss”

10
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PÅ fÄrjeLeden

NÄR BYÄLVAN FIRADE

Hans Karlsson och Tommy Andersson, Högsäter-
leden, hjälptes åt att festfixa vägbommarna vid  
påfarten till Byälvan.
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PÅ fÄrjeLeden

irene och Lennart andersson, borgvik 
– Vi passerar över Högsäterleden flera 
gånger i veckan. Det blir så eftersom vår 
son bor på andra sidan och vi har ofta ären-
den till varandra. 
– Det är mycket fin service. Färjeleden 
fungerar jättebra. Den är en del av bygden.

enkÄT och foTo: ingrid jarnryd

KUnden Har Ordet  – Högsäterleden Sjövägen frågade: Hur ofta åker du  
på leden och vad tycker du om resan?

roland romeny, nysäter 
– Mitt jobb är att köra sjuktransporter och 
färdtjänst här på landsbygden, och det 
innebär att jag ofta tar färjan över Byälven. 
Det är viktigt för folk här i bygden, både att 
transporterna går att lita på och att de vet 
att de kan få hjälp, när det behövs. 
– Jag tycker verkligen om färjan. Det fung-
erar prickfritt.

gunilla Stake, Åmål med hunden tyson 
– Just idag har jag kommit till Högsäterle-
den för att vara med på födelsedagskalaset 
för färjan Byälvan. Det är fin miljö här och 
jag har sett fram mot dagens utflykt. 
– Toppen att leden får vara kvar. Den behövs!

Bertil Fjordensjö är befälhavare på leden sedan tre år tillbaka. Han lämnade en lärartjänst på gymnasiet 
för att börja köra linfärja och har inte ångrat sig en minut. Nu är han en av ledens eldsjälar och har bland 
annat forskat kring Högsäterledens historia. Här intervjuas han av Joel Segerdal från Sveriges Radio, på 
plats för att rapportera från evenemanget.

31 augusti
Karl Eskil Andersson
motorman/matros, gullmarsleden

30 september
rune Hamnebo
motorman/matros, Hönöleden

30 september
Åke Abrahamsson,
befälhavare fri, Hönöleden

PENSIONÄRER

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

SEPTEMBER
roger Karlsson
reparatör, Fridhems varv

Alexander Stjernborg
distrikttekniker, distrikt vättern

GRATTIS!

60 år
3 september 
Jan Lundqvist
befälhavare fri, Skenäsleden

12 september
Jan Svanberg
befälhavare fri, gullmarsleden

19 september
Anders Eriksson
distrikttekniker, distrikt Hönö

24 september
John-Anders Larsson
befälhavare lin, Lyrleden

50 år
4 september
Harry reinikka
distriktchef norrlandskusten

25 september
Krister Sörensson
motorman/matros, Hönöleden

Färjeleden har anor från vikingatid. Vat-
tenleden Byälven har inbjudit till bosätt-
ningar på båda sidor älven redan så tidigt 
som 400-600 e Kr.

Den äldsta bevarade texten om färjan 
är från 1781. Några år senare finns berät-
telse om att färjan sköttes av Södra Hög-
säters åbor, som de gjort ” i alla tider ”. 
Orsaken till att färjan nämns just detta 
årtal är en olyckshändelse. En häst drun-
knade då det slarvats med surrningen 
ombord. Rätten konstaterade att man 
brutit mot bemanningsbestämmelser och 
dessutom använt kvinnor vid körningen, 
vilket var straffbart.

1804 övertogs färjehållningen av hära-
det och färjehållningen lades ut på entre-
prenad. Tinget beslutade om biljettpri-
ser. Nattetid var resan dyrare. Sedan 1825 
finns en särskild färjkarl noterad.

En uppgift från 1832 berättar om bygget 
av en färja med måtten 19 ½ x 9 ¾ alnar, 
motsvarande 11,7 x 5,85 meter, ungefär 
som dagens färja. Färjan drogs över av en 
grov garntross. Senare ersatt av en järn-
kätting vilande på järnbössor.

1924 beställdes en ny färja i trä (det sägs 
att den ligger sänkt norr om färjeläget.) 
Färjan var handvevad med kätting och 
styrvajer som spändes upp med ett spel. 
Det är samma spel idag, men ombyggt i 
flera omgångar, nu med eldrift och fjärr-
manövrering. 

Det kostade 10 öre att åka, men gratis 
om man var med och vevade. 1937 inträffa-

Bettie och Dries Verhoef åker dagligen med Byälvan, 
ibland flera gånger om dagen. 

Tre pensionerade befälhavare var med på kalaset och för dem gick 
tipspromenaden som en dans. Från vänster Ulf Storm med hunden 
Zeb, Karl-Åke Rask och Uno Nilsson.

Byälvan firades med födelsedagssång, diktläsning, hurra-
rop och en specialdesignad blåbärstårta, uppvisad av  
befälhavare Hans Karlsson.

de en tragiska olycka. När skolbussen kör-
de av färjan missade chauffören en växel 
och bussen gled ut i vattnet. Alla räddades 
utom en sjuårig tös, som vände om för att 
hämta sin skolväska. Hon åkte med bus-
sen ut i vattnet och drunknade Efter det 
fick inte färjan lämna land förrän skolbus-
sen kommit helt upp i backen. Om vårarna 
när vattnet var för högt var stängdes färjan 
och passagerarna roddes över.

1955 gjorde Byälvan entré. Byggd i stål 
och levererad i fyra delar som bultades 
ihop. Ursprungligen utrustad med elmo-
tor, men ständiga problem med elkabeln 
ledde till att man bytte till dieseldrift 
1963. En Volvo BM 1113k monterades in, 
26 kW med en maxfart på 3 knop. Däcket 
var klätt med plank som slitskydd. Efter 
diverse nedläggningshot under åttiota-
let, rustades färjan upp 1995. Hela bot-
ten byttes ut till nya friska plåtar. De fyra 
delarna som färjan bestått av svetsades 
ihop, så den inte längre är delbar. Nästa 
uppfräschning kom 2012, då styrhytten 
blev utbytt. 

Färjan går i alla väder, även den kall-
laste vinter, men år 2000 satte extremt 
högt vatten stopp för driften några veck-
or. Bemanningen består av tre heltids-
anställda samt två timanställda vikarier. 
Färjan trafikerar leden vardagar mellan 
06.00 och 22.00 och helger mellan 08.00 
och 15.50.  

BerTiL fjordensjö,  
BefÄLhaVare högsÄTersLeden

Högsäterleden har  
anor från hedenhös
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PÅ fÄrjeLeden

knökfullt på capella
Köerna ringlade långa med förväntansful-
la människor. Årets visfestival på Holmön 
lockade som vanligt mycket folk. Färje-
rederiets båda färjor, Capella och Helena 
Elisabeth, jobbade för högtryck så att alla 
besökare skulle komma till konserterna. 
Även om det kunde innebära en stunds 
väntan.

– Jag upplevde att nästan samtliga rese-
närer var nöjda. Visst kan det vara jobbigt 
att vänta i kön och att vara nummer 151 i 
kön när vi stänger bommen efter 150 per-
soner är säkert inte roligt, men vi såg inga 
sura miner. Det fina vädret gjorde säkert 
sitt till, säger Jonas Dahlin, befälhavare 
på Holmöleden.

Festivalen som alltid genomförs sista 
helgen i juli startade 1994. Bland årets 
artister fanns Frida Hyvönen, Sven-Bertil 
Taube och Ronny Eriksson. Färjerederiet 
var förberedda och förutom några extra-

Visfestivalsfakta
Visfestival Holmön har anordnats på Holmön norr om Umeå varje som-
mar sedan 1994. Arrangörer är den ideella föreningen Visans vänner 
(Visum) i Umeå, med stöd av bland annat Hembygdsföreningen på Hol-
mön och Umeå kommun. En målsättning är att ge mindre kända talang-
er inom viskonsten en möjlighet att uppträda inför stor publik. Sedan 
1995 delar Visum också ut ett stipendium – till någon som "utmärkt sig 
för att ha gjort en insats för visan eller annan musik på akustisk grund" 
och har anknytning till Västerbotten – i samband med Visfestivalen.

Källa Wikipedia

turer var några turer chartrade, där rese-
närerna köpt ”visresa” där resa med buss 
och färja samt konsert ingick. Holmöle-
den har ännu inga digitala skyltar så innan 
avgång gick personalen ut och informerade 
de köande om läget.

– Jag gick längs hela kön flera gånger 
och pratade med tio åt gången. Före de 
turer som var chartrade gällde det att för-
klara att vi först måste vi ta ombord de 80 
personer som köpt biljett, men sedan kan 
70 till följa med och då kostar det inget. 

det är första året för fartyget Capella på 
Holmöleden och visfestivalshelgen. Hon 
är ett välkommet tillskott då hon kan ta 
150 passagerare mot Helena Elisabeths  
59 så i år behövdes inga andra fartyg 
hyras in.

Rederiets medarbetare har hela tiden 
en dialog med arrangörerna och festiva-

lamiralen Christer 
Jilder.

– Arrangörer-
na var nöjda med 
vår insats i år, säger 
Harry Reinikka, 
distrikchef Norr-
landskusten.

På sin webbplats försöker arrangörerna 
förebygga irritation och klagomål, så här 
skriver de: ”Visfestival Holmön är spe-
ciell. Vi är ute på en ö nästan en mil ut i 
Kvarken. Den som bestämmer sig för att 
åka ut bör lägga stressen och jäktet bak-
om sig, och lite grann gilla läget. Du kom-
mer kanske att få stå i kö en stund trots 
att de två färjorna går i skytteltrafik. Men 
du kommer över och hem också”.  

TexT: erika andersson
foTo: kasPer dudzik

Läs mer om  
Holmöns visfestival på

www.visfestivalen.nu

Visfestivalen på Holmön är en populär tradition. 
Trängseln är kanske inte lika poppis, men hör 
också till festivalen och trots köandet förekom 
inga surar miner. Alla kommer fram, förr eller 
 senare. 

Jonas Dahlin, befälhavare, räknar antalet passagerare, max 150 personer åt gången 
får åka med.

Inger Persson, befälhavare på Holmöleden, arbetade under festivalhelgen.  
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  Notis brödtext utan indrag. xxxxxxx
Notis brödtext med indrag. xxxxxx.  

  i årets mmi-undersökning fick 
rederiets medarbetare svara på några 
specialfrågor om interntidningen Sjö-
vägen. De handlade bland annat om 
hur lång tid vi ägnar ett nummer av 
tidningen, hur vi får tag i Sjövägen och 
om den är en trovärdig tidning.

De flesta, 88 procent, svarade att 
tidningen finns som trycksak på ar-
betsplatsen. En mindre andel, 17 pro-
cent, läser Sjövägen i PDF-format via 
intranätet eller VHS. En majoritet,  
75 procent, tar sig tid att läsa tidning-
en ordentligt, 31 procent, i 20 minuter 
eller mer, och 44 procent, upp till  
10 minuter och det är ovanligt bra för 
att vara en interntidning.

– Det är positivt att nästan alla 
medarbetare får tag på Sjövägen på 
sin arbetsplats, den är en viktig kanal 
för Färjerederiets personal. Att dess-
utom en så stor del tar sig tid att läsa 
är glädjande, säger Erika Andersson, 
redaktör för Sjövägen.

i webbenkäten kunde medarbetarna 
även gradera omdömen om Sjövägen, 
från 1 till 5, bland annat om de ansåg 
den vara lättläst och om den ger vär-
defull information om vad som hän-
der in rederiet. 83 procent höll med 
om att Sjövägen är lättläst och när-
mare 70 procent var nöjda med ut-
givningstakten. När det gäller frågan 
om trovärdighet var betyget lite lägre, 
59 procent instämde i yttrandet: ”Sjö-
vägen är en trovärdig tidning”. Drygt 
hälften, 52 procent, sa sig se fram 
emot att läsa Sjövägen.
– Det är ett bra resultat och ett kvitto 
på att vi är på rätt väg, men visst finns 
det områden vi kan förbättra och ut-
veckla. Vi tar gärna emot förslag på 
vilka ämnen vi ska ta upp i tidningen. 
Är det något du saknar eller vill ha mer 
av, hör av dig! Mejla till sjovagen@ 
trafikverket.se säger Erika Andersson. 

ingrid jarnryd

SJöLOggen UTKIKEN 

  I mitten av augusti fick rederikontoret 
och Vaxholmsleden besök av Trafikverkets 
traineer.

Under studiebesöket på rederikontoret 
berättade rederiets kommunikationschef 
Ingrid Jarnryd och Fredrik Almlöv, teknik- 
och miljöchef, om rederiets verksamhet och 
om utmaningarna framöver. Dagen avsluta-
des med ett studiebesök ombord på vägfär-
jan Nina på Vaxholmsleden. På Ninas bryg-

ga träffade de wolski Zbigniew, befälhavare, 
Oliver von Semkov, matros, och Ellen Strand-
berg, distriktchef Södra Roslagen, och fick 
en inblick i arbetet ombord på en vägfärja.

I Trafikverkets traineeprogram varvar del-
tagarna teori och praktik. Programmet varar 
18 månader och de som söker ska ha en exa-
men om minst 180 poäng som får vara högst 
två år gammal. 

Så tyckte vi  
om Sjövägen

notis normal bold, välj färg

”Säkra färjor enligt rederiet trots flera 
incidenter 
Rökutveckling på färjan mellan Östanå 
och Ljusterö och en skadad efter en 
olycka på Ekeröleden. Flera incidenter 
har skett med de gula vägfärjorna under 
sommaren. Ändå menar rederiet att sä-
kerheten är god.” 
Skärgården 20 augusti

”Holmöfärjan till varv 
Färjan Helena Elisabeth måste uppsöka 
varv efter förra veckans grundkänning. 
Den ordinarie färjan, Capella, trafikerar 
sträckan som vanligt.” 
Västerbottens-Kuriren 4 augusti

”Stopp i färjetrafiken mellan Slagsta 
och ekerö 
En färja med ett tiotal bilar ombord åkte 
upp på land efter befarat motorfel. Olja 
har läckt ut från färjan. 
– Ingen är skadad, befälhavaren fick ma-
skinfel och landade mjukt på av- och-på-
körnings rampen. Just nu jobbar de med 
oljeläckan och de har kontroll över läget, 
berättar Niklas Renlund från Räddnings-
tjänsten.” 
SVT Nyheter Stockholm 16 juli

”rekordköer till Fåröfärjan 
SÅ UNDVIKER DU DEM Den som ville 
åka från Fårö igår kunde få vänta i fyra 
timmar. – Jag har aldrig sett så mycket 
bilar, säger Ronnie Lundin, boende på 
Fårö. Jonas werkelin på Fåröfärjorna ger 
tips för att slippa de värsta köerna.” 
Helagotland.se 10 juli

”tekniska problem på aspöfärjan 
Förra veckan drabbades den nyrenove-
rade Aspöfärjan, Yxlan, av ett haveri och 
nu har färjan återigen fått tekniska pro-
blem. Färjan stod under morgonen stilla 
i tre timmar.” 
Sydöstran 23 juni

”tjörn, Orust och Stenungsund arbetar 
ihop för bro och bättre förbindelser 
Det gamla förslaget att bygga en bro till 
Svanesund på Orust dammas av när de 
tre kommunerna Stenungsund, Orust 
och Tjörn nu går samman för att driva 
olika förslag att förbättra trafiksituatio-
nen i området.” 
Sveriges Radio P4 Göteborg 11 juni

 i vintras anammade medarbetarna på Vi-
singsöleden ”Vänliga veckan” på initiativ av Jim-
my Franzén, befälhavare på leden.

– Det var småsaker egentligen, allt från att 
säga hej när man ses till att tänka på hur vi till-
talar varandra. Även om jag säger något på skoj 
kan det kanske uppfattas som allvar och såra 
den andra. Jargongen i vår bransch kan vara 
hård ibland, säger Jimmy Franzén.

– Försöket föll väl ut och när veckan var slut 
bestämde vi oss för att utöka veckan till ett år. 
Vi tänker på hur vi beter oss mot våra arbets-
kamrater och resenärer.

Vänliga veckan startade 1946, det var tid-
ningen Svenska Journalen som ville få ett 
vänligare Sverige. Vid millennieskiftet lades 
fenomenet, men återlanserades 2014 av Läkar-
missionen. Det är i februari (vecka 7) vi ska vara 

Vänliga Vättern

VINNARE I TIPSTÄVLINGEN

  Kent Flat var den ende som skickade in 
svar på Sjövägens tipstävling i nr 5-6. Efter-
som han hade alla rätt får han nu ett pre-
sentkort på 300 kronor att köpa böcker för. 
Grattis Kent!

Rätta raden och svaren var:
2: ”jag girar babord”
2: 14,7 miljoner fordon
X: 700 ton

trafikverkets traineer till sjöss

Från vänster: Ellen Strandberg, Shahad Lund, Evelina Holgersson, Johan Collinder, Malin Kjellin, Sandra 
Johansson, Amanda Key, Lisa Thorén, Tobias Nordahl, Sofie Stén, Filippa Grufvisare och Carl Magnus-
son. Längst fram i bilden ses Wolski Zbigniew. Foto: Oliver von Semkov

10 583
prenumeranter hade färjerederiets 

sms-tjänst för trafikstörningar  
den 24 augusti 2015.

ursäkta röran…
… vi bygger om. Men snart är det klart och 
dags för invigning av Färjerederiets simulator-
anläggning på Vaxholms kastell. På bilden ses 
Bo Lundblad som bygger simulator på Kastel-
let, på uppdrag av leverantören Transas. 
 Foto: Ingrid Jarnryd

Odd Sjökvist, befälhavare på Visingsöleden, tycker 
att jobbet är bra och att kollegorna på leden är måna 
om varandra. Foto: Jimmy Franzén 

vänliga och förutom vänlighet i trafiken, på 
arbetsplatsen och familjen har ”vänlighet på 
nätet” lagts till. Eller så kan man vara snäll 
hela året, som på Visingsöleden. 

ExTRA FÄRjETuRER PÅ HöNöLEDEN
  Trafikverket skjuter upp arbetet med ett 

busskörfält på väg 155. Under tiden utredningen 
om en framtida lösning pågår sätts extraturer in 
under eftermiddagarna på Hönöleden.

– Vi skjuter på byggprojektet och utreder an-
dra lösningar, bland annat personfärja, säger 
Håkan wennerström, regional direktör på Tra-
fikverket Väst och ordförande i ledningsgrup-
pen för Västsvenska paketet.

Väg 155 är hårt belastad. Genom att bygga 
fler busskörfält vill Västsvenska paketet öka till-
gängligheten för kollektivtrafiken så att fler ska 
kunna välja att åka kollektivt. Trafikverket un-
dersöker nu alternativa lösningar för väg 155. 
– Vi inleder en utredning utifrån de nya förut-
sättningarna bland annat möjligheten att köra 
en personfärja, säger Håkan wennerström.

Arbetet med att bygga ut färjeterminalen vid 
Lilla Varholmen fortsätter som planerat. 

EN LITEN RÄTTELSE...
... för dig som är nyfiken på Trafikverkets 
största konstförening som är öppen för alla 
oss i rederiet:
Mer information och möjlighet att anmäla 
dig över nätet finns på webbplatsen  
www.jffkonst.se (och ingenting annat).
Välkommen!

ingrid jarnryd
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Sommaren är intensiv. trafiken ökar på 
många leder och färjependlarna får 
sällskap av mer ovana resenärer, turister 
och sommargäster. det betyder även att 
allmänhetens frågor till oss blir fler.

Trafikverkets kundtjänst sköter det mes-
ta. I juni tog de hand om 1 124 telefonsam-
tal och 76 e-postärenden. Kundtjänst har 
kunskap om färjetrafiken och de löser på 
egen hand mer än 90 procent av frågorna. 
Men vad frågas det om, egentligen? 

Så här sammanfattar Marita Vedin på 
Kundtjänst juni månads frågebatteri:

– Går färjan enligt tabell? Är det kallelse- 
tur eller inte? När går nästa färja? 

– Många frågor om Aspöledens, Gräsö-
ledens, Furusund/Blidöledens och även 
andra leders trafikering under midsom-
marhelgen? 
– Frågor kring färjelägenas informations-
tavlor i midsommar, färjan har inte gått 
enligt info på tavlorna. 
– Vill ha hjälp med att tolka Nordöledens 
tidtabell.
– Många frågor om hur man kallar på färja. 

tusentals sommarfrågor  
besvarades av vår kundtjänst

– Någon tycker att systemet med kallelse 
är alldeles för krångligt. 
– Hur starka vindar krävs för att färjorna 
ställer in turerna? 
– Frågor om Håkanstaledens driftstopp, 
när kommer den igång? 
– Anmäler att många kommer att åka till 
Vinön den 14 juni. Hur gör vi då om plat-
serna på färjan inte räcker till? 
– Hur lång tid innan avgång måste man 
vara i färjeläget? 
– Bussen är sen, inväntar Adelsöfärjan? 
– Gör Fåröfärjan extraturer i samband 
med Ulf Lundells konsert i juli? 
– Driftstopp på Ammeröleden, när kom-
mer den igång? 
– Någon enstaka vill ha hjälp med sms-
tjänsten för trafikinformation. 
– 277 beställning av kallelsetur, de fles-
ta från följande leder: Furusund/Blidö, 
Bohus-Malmö, Tynningö, Gräsö, Vinö, 
Fårösund och Björkö.

betallederna, Ekerö och Visingsötrafiken, 
står för 378 frågor. Kundtjänst har fått 
en skräddarsydd utbildning och kan gå 

Foto: Mostphotos.com

VerkeT och Vi 

in i betalsystemet för Ekeröleden och ge 
besked. Det har ökat vår servicenivå. 
detta är några av frågorna:
– Ett 30-tal vill byta registreringsnum-
mer på biljetten. 
– Cirka 25 som råkat köpa fel typ av biljett. 
– Minst 40 som ringer och frågar om sal-
dot på det elektroniska klippkortet. 
– Några har fått faktura på biljett som de 
inte köpt. 
– Många frågor om det går att köpa biljett 
i efterhand. Uppfattade inte att man måste 
ha biljett innan ombordkörning. 
– Undrar hur man hittar till färjan i Slagsta.
– Vad betyder aktiva biljetter? 
– Undrar vilken biljett man köper för husbil? 
– Undrar om biljettköpet gått igenom 
direkt vid e-köp, trots att bekräftelsemail 
inte kommit. 
– Flera som fått kontrollavgift har frågor/
vill överklaga. 
– Kan man få tillbaka pengar på outnytt-
jad biljett? 
– Någon har kort från gamla systemet och 
undrar om det går att konvertera? 
– Klagar på att det ofta är ”anarki” i köerna 

i Slagsta. Svårt att hålla sig i rätt fil när 
det blir trångt.
– Klagar på köerna till Ekeröleden. 
Oklart vilken kö man ska välja. Tycker 
det borde stå en gubbe ute bland bilarna 
och styra upp situationen. 
 – Frågor om biljettpriser och platsbok-
ning Visingsötrafiken. 
– Vill ha numret till hamnkontoret i Gränna. 
– Undrar om man kan boka plats hos 
Trafikverket? 
– Frågor om tidtabeller. 

allmänna frågor och synpunkter lämnas 
också:
– Är höggravid boende på Ljusterö, hur 
gör man vid akut behov av färja? 
– Polisen söker personer på Hönöleden. 
– Anmälan om farligt gods på Aspöleden. 
– Finns det övervakningskameror i färje-
läget Lilla Varholmen? 
– Kan man åka färja mellan Vaxholm–
Norra Lagnö? 
– Kostar det att åka kallelsetur på natten? 
– Två färjor törnade ihop, men personal 
verkade inte ta notis. Hade velat ha info 
från personalen om att allt var ok. 
– Kan man åka lastbil på Skenäsleden? 
– Varför signalerade Vaxholmsfärjan? 
– Hur stor bil får plats på Holmöfärjan? 
– Orienteringstävling på Fårö, kan täv-
lande få förtur på färjan? 
– Irriterad på sopbil som trängt sig före i 
bilkön till färjan. 
– Undrar om begravningsfölje kan få för-
tur på färjan.

Kan hjälpa oss att förbättra vår service
Återrapporteringen från Kundtjänst 
sänds till rederiet varje månad och skick-
as ut till distriktchefer och lednings-
grupp.

– Rapporterna bygger på att kunderna 
haft synpunkter som är tillräckligt vik-
tiga för att vilja kontakta Trafikverket. 
Min förhoppning är att distriktcheferna 
verkligen använder synpunkterna för att 
tillsammans med medarbetarna rätta till 
det som behöver rättas till, säger Margus 
Pöldma, operativ chef i rederiet.

– Kundtjänst gör ett jättejobb, och de 
är proffs på att bemöta på ett korrekt 
och vänligt sätt och att reda ut missför-
stånd. Vi har regelbundna avstämning-
ar och försöker att hålla dem informe-
rade om vad som är på gång. En viktig 
informationskälla för Kundtjänst är vår 
webbplats www.trafikverket.se/farja där 
Kundtjänst själva söker svar på många frå-
gor och de uppmärksammar oss om behov 
av uppdateringar, säger Ingrid Jarnryd, 
kommunikationschef i rederiet.  

ingrid jarnryd

Svarade du på enkäten i årets MMI-
undersökning? Det gjorde 68 procent 
av Färjerederiets medarbetare som tog 
chansen att tala om vad de tycker om sin 
arbetssituation, ledningen och Trafikver-
ket som arbetsgivare. Nästan samma 
svarsfrekvens blev det i årets Friskprofil-
undersökning, 69 procent.

– När de här undersökningarna görs 
samtidigt, MMI brukar genomföras vart-
annat år, kan man se trenderna lite tyd-
ligare och få en bättre bild av hälsoläget 
och arbetsmiljön totalt i Färjerederiet, 
säger Åsa Nordström, HR-partner på Fär-
jerederiet, som har jobbat med rederiets 
MMI-undersökningar och friskprofiler i 
många år.

Färjerederiets resultat i årets MMI blev 
65, en liten höjning mot förra undersök-
ningen som gjordes 2013 då siffran var 63. 
Resultaten i friskprofilen verkar dock hål-
la i sig år från år, 2015-års undersökning 
visade precis som de föregående åren att 
rederiets medarbetare generellt mår gan-
ska bra och trivs på jobbet, men också att 
det finns områden som kan förbättras.

– Bland annat är vårt BMI betydligt 
högre än riksgenomsnittet, det handlar om 
övervikt, midjemått och det farliga bukfet-
tet. Många känner sig trötta. Om vi som 
grupp började röra oss mer i vardagen skul-
le vi bli både lättare och piggare, säger Åsa.

Som tillsvidareanställd erbjuds man att 
delta i friskprofilen vart tredje år. Previa 
gör undersökningen.

så mår vi och  
så tycker vi  
om jobbet och  
arbetsmiljön
- MMI och friskprofilen

– Även årets mätning visar på att många 
medarbetare är överviktiga, fler än riks-
genomsnittet. Detta är något vi behöver 
ta på största allvar eftersom övervikt och 
fetma ökar risken att drabbas av en rad 
allvarliga sjukdomar som typ 2-diabetes, 
hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancer-
sjukdomar. Vi behöver alla tänka lite mer 
på vad vi stoppar i oss och försöka röra på 
oss mer i vardagen, säger Åsa Nordström.

– MMI och Friskprofilen visar även på 
utvecklingsområden, bland annat behov 
av att vidareutveckla kontakten och sam-
arbetet mellan chef och medarbetare, 
säger Åsa Nordström.

Resultatet i de båda undersökningar-
na kommer att redovisas på gruppnivå, 
exempelvis under en APT.
Sjövägen kommer att skriva mer om 
resultaten i MMI och Friskprofilen under 
hösten.  

erika andersson

Fakta  MMI och friskprofilen

mmi
MMI undersöker hur motiverade medar-
betarna känner sig och hur de upplever ar-
betsgivaren. I Färjerederiet svarade 307 
personer på enkäten.
Friskprofilen
Medarbetarna får besvara ett webbaserat 
frågeformulär och träffar en företagssköter-
ska för provtagning och konditionstest på 
cykel. HR-avdelningen får rapporter om  
resultatet på gruppnivå.

Marita Vedin och Ewa Möllhagen (stående) jobbar på Kundtjänst 
i Härnösand. De har kollegor även i Borlänge och Solna.  
Foto: Kerstin Ericsson


