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I 112 år har färjan Föri fraktat fotgängare 
och cyklister över Aura å i Åbo, Finland. Föri 
byggdes 1903 och togs i trafik 1904. Hon är 
det äldsta fordonet i Finland som fortfarande 
används i yrkestrafik varje dag. Kapaciteten 
är 75 passagerare.

Åboborna älskar sin Föri som, med sin 
karaktäristiska färg, orange med blå styr-
hytt, är en välbekant syn i stadsbilden. Hon 
åker nonstop fram och tillbaka över Aura å, 
sträckan är 78 meter, turen är gratis och tar 
knappt två minuter. Fartyget har inte bara 
använts för transport fram och tillbaka till 
skolor och arbete, det finns berättelser om 
att förlovningar, svensexor och möhippor fö-
rekommit ombord.

Namnet Föri sägs komma antingen från 

LYFTET 
FÖR VAXHOLMEN

INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Inför transporten från Fridhems varv till Vaxholm

Still going strong. Färjan Föri har trafikerat Aura å i 112 år och hon har inga planer på pension. Foto: Visit Turku. 
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Ny uppdaterad affisch med våra distrikt på väg. 
Sätt upp i vaktstugan! Fler beställs i Trafikverkets 
webbutik på intranätet!

svenskans “färja” eller engelskans “ferry. I 
officiella dokument användes tidigare namn 
som ”Wächtergrändens färja”, ”Aura ås fär-
ja” eller ”Åfärjan”, men det är Föri som är 
målat på styrhytten.

Innan Föri började sin trafik över ån hade 
det funnits en roddbåt som hjälpte folk över 
ån, men när industrialiseringen fick staden 
att växa ökade behovet av en färja eller bro 
där arbetarna kunde ta sig snabbare till ar-
betet. Och färja fick det bli eftersom en bro 
skulle hindra andra fartyg att ta sig en till 
centrum, bland annat fiskare som skulle sälja 
sin fångst.  

Föri, som ibland kallas “Förin”, byggdes av 
varvet Crichton-Vulcan i Åbo, och dras fram 

EN DAG PÅ JOBBET
Med en DC

MINISTERBESÖK
På Gullmarsleden

FINSKA FÄRJAN FÖRII  
I trafik i 112 år

av en kraftig kätting. Från början drevs farty-
get av en ångmaskin som eldades med ved. 
1953 byttes ångmaskinen ut mot två diesel-
motorer som används växelvis, maskineffek-
ten är 75 hk. Åbo stad har planer på att elek-
trifiera färjan. 

På en skylt finns anvisningar för passa-
gerare i tre varianter: åbofinska, finska och 
svenska:

Älä lähre mihenkkäs ennenku föri on kii 
kaijas ja puami ylhäl.

Älä poistu föriltä ennen kuin se on kiinni 
laiturissa ja puomi on ylhäällä.

Förbjudet att stiga av färjan innan den lagt 
till och bommen är upplyft.

Föri trafikerar året runt.  
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

MED EN DISTRIKTSCHEF

Bästa medarbetare, ljuset börjar att 
återvända även om vi senaste helgen 
fick lite bakslag med snö och kyla. Vi är 
ju trots allt bara i februari vilket ändå 
får anses som en riktig vintermånad.

Vi har nu avslutat 2015 också på det 
ekonomiska planet och även om det 
inte ger upphov till några champagne-
korkar har det väl ändå gått hyfsat med 
tanke på otroligt många slipdragningar. 

Vi väntar just nu på utvärderingen av 
upphandlingen av nya färjor, tyvärr kan 
jag inget säga i dagsläget. Eventuella 
anbud ska utvärderas och därefter ska 
tilldelning ske, först då släpper man på 
sekretessen. Vi återkommer i frågan så 
fort vi kan säga något.

Nytt år nya utmaningar, ny strategisk 
plan och det känns inte som vi skulle 
behöva vara oroliga för att inte ha nå-
got att göra snarare tvärtom. Rederiet 

har stora ut-
maningar när 
det gäller en 
rad myndig-
hetsfrågor och 
vi ligger nu på 
för att försöka 
hitta lösning-
ar på begrep-

pen, statsfartyg, samråd, sjötidsberäk-
ning, kommersiell trafik, behörigheter 
och bemanning. Frågor som för med 
sig otroligt mycket, positivt om det går 
bra, men tyvärr väldigt negativt och 
dyrt om det går fel väg.

En annan utmaning är samverkan och 
jag är övertygad om att vi inom kort 
kommer att lösa frågan med ett sam-
verkansavtal som vi kan känna oss 
trygga med från bägge sidor. Sen är väl 
naturligtvis inte frågan löst bara för att 
man skriver på ett avtal, för det är då 
som själva jobbet börjar.

Utveckling färjedrift, nya avtal med 
både Trafikverket och Ekerökommun 
ska också till under året.

Lev väl och kör försiktigt! 

Trafikverkets fritidsföreningar 
ordnar många olika aktiviteter. 
Här ett cykelläger i Idre.  
Foto: Jan-Olov Kull

 3 En dag på jobbet med Ellen Strandberg

 6 Sjöloggen – Vaxholmens resa och  
  isvägswebb

 7 Utkiken – hört, läst och sett om rederiet

 8 ”Säljare behöver inga skrivbord!”

 9 En medarbetare har lämnat oss

 10 Full fart på fritiden

 11 Ministerbesök på Gullmarsleden

 12 Sluttampen Finska färjan Föri 

Upphandlingar 
och utmaningar
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”Alla som jag talat 
med är intresserade 
och har bett mig skicka 
mer information.” En dag på jobbet

Infrastrukturminister Anna Johans-
son på besök på Gullmarsleden.  
Foto: Kasper Dudzik
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Vad gör en distriktchef på sin arbets-
tid? Hur ser arbetsdagarna ut? Svaret 
är förstås att det beror på vilken DC och 
vilket distrikt det gäller. 
Människor är olika och förutsättningar-
na för leder och distrikt är skiljer sig på 
många sätt. Men det är trots allt mer som 
förenar, än skiljer dem åt. Sjövägen följde 
med Ellen Strandberg, chef för distrikt 
Södra Roslagen, under en dag på jobbet.

För Ellen Strandberg började måndags-
morgonen den 18 januari vid sjutiden med 

ett samtal om att det var problem med 
Fragancia på Oxdjupsleden. En hydral-
kolv hade brustit i rampen och släppt från 
färjan. Bilarna som fanns ombord fick 
backa av.

– Ett alternativ skulle kunna vara att ta 
färjan ur trafik och laga felet. Men många 
pendlare åker den här vägen och det var 
redan många trafikanter ute på vägarna 
nu på morgonen så gick inte det. Besätt-
ningen informerade Trafikcentralen 
och uppdaterade informationsskyltarna 

omgående. Senare visade det sig att tap-
pen till gångjärnet i rampens nederkant 
hade brustit och det var nödvändigt med 
reparation på varv. Efter att rampen säk-
rats kunde Fragancia gå till Tenö varv för 
reparation, berättar Ellen. 

Varvsbesöket inledde en rockad med 
färjor i distriktet. 
– Gulli är reservfärja på östkusten och 
finns just nu på Ljusteröleden, men skulle 
ta för lång tid att få dit folk för att hämta 
henne, förklarar Ellen. 

”Rederiet har 
stora utma-
ningar när det 
gäller en rad 
myndighets-
frågor”

11

8

VI I REDERIET



4 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 5

VI I REDERIET

Lösningen blev istället att Castella gick till 
Oxdjupsleden på morgonen och Vaxholm-
sleden fick klara trafiken med en färja i 
rusningen. Färjan Veronica låg redan för 
översyn på Tenö varv och efter testkör-
ning kunde hon gå i trafik till Oxdjupsle-
den och då kunde Castella gå tillbaka i tra-
fik på Vaxholmsleden på eftermiddagen.

Ellens telefon ringer inte ständigt, men 
ofta. Bemanningsplanerarna blir också 
involverade i dagens förändringar, Caro-
line André ringer för att få in rätt uppgif-
ter i Heroma.

– Jag håller på och ställer till det lite 
här, skojar Ellen.

Tidningen Skärgården ringer för att 
höra sig för om den nedmålning som 
inletts på några av västkustens färjor även 
kommer att beröra Östkusten.

– Nej, färjorna är redan nedmålade här, 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  Vara chef för distriktet, vilket omfattar 

såväl resultat-, personal och arbetsmiljö-
ansvar. 

  Ta fram förslag på samt följa upp dele-
gerad verksamhetsplan och budget. 

  Ansvara för inköp inom delegerad verk-
samhetsplan och budget. 

  Säkerställa att distriktets färjor har rätt 
bemanning och är i sjödugligt skick. 

  Säkerställa att brister i statusrapporter 
åtgärdas inom stipulerad tid och medde-
las Transportstyrelsen när dessa har av-
hjälpts. 

  Ansvara för rekrytering av personal, 
personalplanering, löne- och tidrapporte-
ring, introduktion av nyanställda medarbe-
tare samt rehabiliteringsutredningar för de 
egna medarbetarna.

  Distriktschef är, i samråd med opera-
tiv chef, lönesättande för medarbetarna på 
färjeleden.

  Ansvara för att arbetsplatsträffar ge-
nomförs minst fyra ggr/år. 

  Ansvara för säkerhet, miljö och kvali-
tetsstyrning inom distriktet, med befogen-
het och skyldighet att åtgärda avvikelser, 
revisionsavvikelser, skydds- och miljö-
rondsprotokoll. 

  Ansvara för tillsyn och skötsel av alla 
anordningar inom distriktet. 

  Ansvara för inrapportering av trafiksta-
tistik, förbrukningsloggar, handlingsplaner 
samt att uppgifter matas in i Amos.

Befogenheter, ekonomi/personal:
Inom ramen för fastställd distriktsbudget 
(totalbudget) besluta om: 
Inköp av ej budgeterade tjänster och för-
nödenheter upp till 50 000 kr. 
Övriga anskaffningsbeslut som inte fast-
ställts i budget tas i samråd med opera-
tiv chef.
Anställning av tillfällig personal. Rekryte-
ring av tillfällig personal beslutas i samråd 
med operativ chef efter samråd med ATO.

Vidaredelegering:
Distriktschefen må delegera arbetsupp-
gifter med ansvar till underställd personal 
under förutsättning att denne har tillräck-
liga kvalifikationer. Delegering av uppgif-
ter med ansvar ska vara skriftlig och doku-
menteras i något av distriktets arbetsrum.
Arbetsmiljöansvar får och kan aldrig vida-
redelegeras.

Källa: Vhs 1.3.35

Befattningsbeskrivning
Distriktschef är direkt underställd  
den operative chefen. 

vi uppfyller säkerhetsavstånden, förklarar 
Ellen för journalisten. 
Besättningen på Castella ringer. ”Hur går 
det?” frågar Ellen.

En ”vanlig” måndag, om sådana finns i 
rederiet, brukar Ellen först arbeta 
med administration i ledstugan 
och ha avstämningsmöte med 
distriktstekniker Peter Karlsson 
Kävrestad på förmiddagen.

– Vi stämmer av veckan som 
kommer och läget med färjor och 
färjelägen. Men i dag är DT för-
stås helt upptagen med Fragan-
cia, så jag arbetar vidare med administra-
tionen och sedan är det ombordmöten.

Administrationen denna dag innefattar 
att gå igenom avvikelserna, attestera fak-
turor, tömma Heroma på ärenden och gå 

igenom mejlskörden. Vidare ska medarbe-
tarsamtalen bokas in.

– Och så stämmer jag av i arbetsrum-
men, lägger in uppdrag, det ska vara upp-
daterat och så skriver veckobrev som jag 

publicerar i distriktets arbets-
rum. I år är distriktet dessut-
om med i friskprofilen och de 
ska bokas in. Det är ju frivil-
ligt att delta, men jag hoppas 
att så många som möjligt vill 
vara med.

Senare på eftermiddagen 
är det dags för ombordmöten, 

först på Nina och Castella på Vaxholm-
sleden, och sedan på Oxdjupsleden, där 
Veronica ryckt in som reserv. På Nina är 
det Zbigniew Wolski, kallad ”Spiggen” och 
Oliver von Semkow, är i tjänst. De ingår 
dessutom i ordinarie besättning och har 

ELLEN STRANDBERG

Utbildning: Naturvetenskapligt gymna-
sium, Sjökaptensprogrammet på Linné-
universitetet, 2006-2010 
Logistik, KTH, 2010-2011

Arbete: Gotlandsfärjan M/S Gotland, 
Destination Gotland, M/T Saturnus, Si-
rius Rederi, Befälhavare på Färjerederiet 
Pool Öst,  
Distriktchef sedan december 2013

Ingår i Bemanningsforum, där ostkustens  
distriktchefer och HR-avdelningen har 
möten med en schemalagd agenda, bland 
annat om uppföljning, timanställda och 
pensionsavgångar, samt sitter med i ar-
betsgruppen för trafikstatistikprogrammet

Fanns med på Ledarnas lista över ”Fram-
tidens kvinnliga ledare”, nominerad av 
medarbetare. Hon var också nominerad 
till kategorin ”Årets ledare” på Framtids-
galan. 

ett samlat ansvar för att hålla Nina i gott 
skick. Med ombord är också Peter Sjöberg, 
som tar DOE på Nina den här dagen.

– Hur har helgerna varit? Hur går 
Nina? Vilka jobb är gjorda? Några reak-
tioner från resenärer? Ellen frågar och får 
information om läget. 

Ellen Strandberg anställdes som chef för 
distrikt Södra Roslagen i december 2013. 
Då hade hon redan prövat på tjänsten som 
vikarie sommaren innan. Hon började i 
Färjerederiet som befälhavare i Pool Öst 
och är nu chef över sina tidigare kolleger.

– Jag är väldigt ödmjuk inför det fak-
tum att många medarbetare är äldre än 
jag och har stor erfarenhet av färjetrafik. 
Men vi är ett bra team och många delar 
med sig av sin kunskap. Jag trivs bra med 
mitt jobb, det är kul med breda tjänster 
där man får arbeta med så mycket olika 
typer av arbetsuppgifter: medarbetar-
samtal, rekrytering och budget. 

Distriktcheferna har så kallad förtro-
endearbetstid, vilket innebär att de inte 
får ersättning för obekväm arbetstid eller 
restid kvällar och helger. Tanken är att 
medarbetaren själv ska reglera om man 
arbetat mycket och ta ledigt när det är 
lugnare perioder. 
– Min arbetstid varierar vecka till vecka, 
men jag försöker kvitta om jag arbe-
tat mycket. Det passar mig att styra min 
tid och till exempel gå till gymmet tidigt 
någon eftermiddag.

– Jag behöver vara tillgänglig, det ingår 

Årsplanering 2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAR
JUNJUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

VARV/OMBYGGNAD 
CASTELLA

VARV FRAGANCIA

VARV NINA

VARV VERONICA

Introduktionsutbildningar

Förbereda för 
stora projekt 
under året. 
Årsbokslut

Planering 
för nästa år 
utvärdera 
året
Förbereda 
årsbokslut

Scheman klara 
för 2015 inkl. 
APT, övningar

MAS

Rekrytering

Sommarschema klart, 
introutbildningar och 
DOE nyanställda

Fortsatt DOE 
Förbereda 
högsäsong

Högsäsong
Fokus på drift

RALS 
Lönebedömningar 
och lönesamtal

Budget
UH-planer färjor 
och lägen samt

APT 1
inkl. semesterplanering

Ord. besättning
Årsplanering

APT 2
övning

APT 3
övning

APT 4
övning

Ord. besättning
Budget

Distriktsmöte
Storövning

Sista ansökan (extra) 
sommarsemester, FL 
eller tjänstledigt

Nästa års grundschema 
samverkat

Budget kommande 
år klart

i mitt jobb, och har alltid telefonen med 
mig, men jag tittar inte på den konstant 
om det inte krävs. Men distriktets med-
arbetare är väldigt duktiga på att lösa 
problem på egen hand, sedan får jag 
återkoppling på hur de löst problemet. 
De är toppen.  

TEXT OCH FOTO ERIKA ANDERSSON

Telefonen är en viktig kanal för kommunikation för Ellen Strandberg, och hon har den alltid med sig. ”Jag behöver vara tillgänglig, det ingår i mitt jobb, och har 
alltid telefonen med mig, men jag tittar inte på den konstant om det inte krävs”

Årsplaneringen för distrikt Södra Roslagen  finns i verksamhetssystemet. I distriktsrummet publicerar  
Ellen Strandberg även sina veckobrev.

”Vi är ett bra 
team och 
många delar 
med sig av 
sin kunskap”
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  Nu finns en uppdaterad version av rede-
riets rekryteringsbroschyr ”Jobba till sjöss - 
nära hemma”. Broschyren beskriver i korta 
drag Färjerederiet och hur det är att jobba i 
rederiet. Tanken är att broschyren ska ska-
pa intresse för arbete i Färjerederiet och den 
delas ut vid mässor, till exempel Sjölog på 
Chalmers, och liknande.

Om du har gamla versionen av broschyren 
kvar – släng och beställ nya via Trafikverkets 
webbutik.

”Jobba till sjöss – nära hemma” finns även 
att ladda ner som PDF på rederiets webb-
plats.  

 Vid årsskiftet skickade rederiet ut 
en anbudsförfrågan på en ny storfärja. 
Tiden för att lämna in anbud gick ut 
den 15 februari. Nu ska teknikavdel-
ningen gå igenom anbuden med hjälp 
av Inköp och logistik.

– Först ska vi gå igenom de inkomna 
anbuden och se att de uppfyller alla 
uppställda krav, till exempel att varven 

ska ha byggt 
liknande far-
tyg tidigare, 
säger Fredrik 
Almlöv, tek-
nik- och mil-
jöchef.

– Därefter 
ska anbuden 
utvärderas 
och priset är 
ett av krite-
rierna som vi 

tittar på och utifrån det fattar vi sedan 
beslut om vilket varv som får uppdra-
get att bygga den nya storfärjan.

Att Fredrik Almlöv uttrycker sig i så 
allmänna ordalag beror på att innan 
tilldelningsbeslutet är fattat kan inte 
han eller någon annan berätta något 
om hur många och vilka anbud som 
kommit in. Vid offentlig upphandling 
råder som huvudregel absolut sekre-
tess fram till dess att beslutat att till-
dela kontraktet till en viss leverantör.

Offentlighetsprincipen innebär att 
myndigheters verksamhet ska ske 
på ett öppet sätt, men det gäller inte 
upphandlingar. Inga uppgifter som 
rör anbud och anbudsansökningar får 
lämnas till någon annan än den som 
lämnat anbudet till beslut om leveran-
tör och anbud fattats, ett så kalla till-
delningsbeslut. 

Det nya fartyget ska vara i storlek 
motsvarande vägfärjan Saturnus,  
100 meter långt, 18 meter brett och 
med en maxlast på 600 ton. Kapaci-
teten ska vara 80 bilar och 297 pas-
sagerare. Bygget ska starta i år och i 
förfrågan ingår även en option på yt-
terligare ett fartyg med samma stor-
lek.  

”Inga uppgifter 
som rör anbud 
och anbudsan-
sökningar får 
lämnas till nå-
gon annan än 
den som läm-
nat anbudet ”

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Linfärjan Vaxholmen började sin resa 
med ett lyft den 10 januari år. Färjan frakta-
des sedan från Fridhems varv i Lysekil mot 
östkusten och Vaxholm på en pråm som i 
sin tur drogs av bogerbåten Brutus.
Hårda vindar gjorde att transporten fick 
göra ett avbrott i Simrishamn och senare, i 
höjd med Landsort, orsakade isen problem, 
och man vände för att gå mot Norrköping. 

Ekipaget fastnade i Bråviken, bogserbåten 
havererade, och en ersättningsbogserare 
skickades dit varefter man kunde fortsätta 
färden. Men till sist anlände Vaxholmen till 
Stockholm den 22 januari. Här lyftes hon av 
pråmen och bogserades till Tenö varv i Vax-
holm. Där finns Vaxholmen nu, i väntan på 
provkörning och därefter att få börja sin tra-
fikering på Kastelletleden senare i vår. 

Anbudstiden ute 
för rederiets nya 
storfärja

Ny rekryteringsbroschyr

”Flyttar renar till ö i havet
På grund av katastrofdåligt bete flyttar 
nu en grupp i Rans sameby i Västerbot-
ten sina renar till Holmön ute i havet ut-
anför Umeå. Det var 70 år sen man nytt-
jade sina betesmarker på det sättet.
Bilfärjan Capella stävar ut från kajen på 
fastlandet med riktning mot Holmön. 
Ombord finns en lastbil som är fullas-
tad med renar. Det har varit kallt ute de 
sista dygnen, isen har lagt sig och därför 
tar det nästan en halvtimme extra innan 
kapten Flodin lyckas lägga till vid Hol-
mön. Lossningen av renarna måste gå 
snabbt då färjan vänder tillbaks om nå-
gon timme igen.”
SVT Nyheter Västerbotten 12 januari

”Fick Aspöfärjans ramp i släpet
När chauffören körde ombord på Aspö II 
den där höstdagen 2014, hann hon bara 
över med lastbilen innan färjans belys-
ningsramp slog ner mot släpets fram-
stam som var kvar på kajen. Stammen 
knäcktes och en träckningsarm böjdes. 
Skador för över 17 000 kronor uppkom, 
vilket Trafikverket nu bestämt sig för att 
ersätta.”
Blekinge Läns Tidning 8 januari

”Färjan gick och isvägen öppnade  
samma dygn
Färjkarlen Robert Backlund och hans ar-
betskamrater hade rekordvibbar inför 
den fjärde januari vilket är det vinterda-
tum färjan gått som senast, säsongen 
2006, innan man fått ställa den i väntan 
på isvägen.
– Det räckte inte ända fram. Det började 
gå för trögt att köra färjan och den fick 
fösa is i rännan som sedan en grävma-
skin fick ösa upp på land, säger Robert 
Backlund. Att få ha slagit rekordet med 
en dag var vad man siktade på men den 
stränga kylan lade sitt ord med i laget.
– Men nu har vi isvägen klar att öppnas. 
Så snabbt har vi aldrig kunnat öppna is-
vägen efter att vi ställt färjan. Ett dygn 
bara mellan. Hade inte vi i personalen 
blivit förkylda så hade vi haft vägen klar 
tidigare, konstaterar Robert Backlund.”
Norrbottens-Kuriren 5 januari

  Nu finns en särskild webbsida med informa-
tion om rederiets isvägar. På sidan kan trafikan-
terna få tips och råd om vad de ska tänka på när 
de kör på en isväg och vilka regler som gäller. 
Dessutom finns fakta om hur isvägarna sköts 
och övervakas. Allt för att resan över isvägarna 
ska bli så smidig och säker som möjligt.
Här finns även en affisch med råden i punktform 
som kan skrivas ut och sättas upp eller delas ut 
vid behov.
Isvägswebben hittar du här
http://www.trafikverket.se/isvagar.  
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Linfärjan Vaxholmen lastas på en pråm vid Fridhems varv. Foto: Birgitta Rågne

Ny webbsida  
om våra isvägar

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN  
NY MEDLEM I SACO

  Vid årsskiftet lämnade Sjöbefälsförening-
en organisationen Ledarna och blev istället 
medlem i Saco. Beslutet om inträdet togs på 
extrainsatt kongress den 30 november förra 
året.
 – Det är väldigt roligt att få hälsa sjöbefä-
len välkomna i Sacofamiljen, sa Saco:s ord-
förande Göran Arrius i samband med extra-
kongressen.

Alla medarbetare som är medlemmar i ett 
Saco-förbund är organiserade under Saco-S 
Trafikverket, som är avtalspart hos arbets- 
givaren Trafikverket.

Styrelsen i Sjöbefälsföreningen på Trafik-
verket bildade den 25 januari tillsammans 
med representanter för övriga Saco-förbund 

Vaxholmens resa  
från väst till öst414

samtal om färjetrafiken togs emot av 
Trafikverkets kundtjänst i januari. Ett 
av samtalen kommer från en resenär 
som meddelar att han inte kan stänga 
bilens motor, för då kommer den inte 

att starta igen.

en interimsstyrelse (tillfällig  
styrelse som agerar tills val 
hålls) för Saco-S Färja.

Styrelsen för Saco-S Färja  
består av följande förtroendevalda:
Stig Karlsson, ordförande
Peter Sundahl, vice ordförande
Erling Borg, andre vice ordförande
Övriga ledamöter:
Erika Andersson, Martin Ovin, Henrik Sjö-
dahl, Kenneth Toresson.

Medlemskap i ditt förbund, till exempel Sjö-
befälsföreningen eller annat Saco-förbund, 
påverkas inte.  

Nu finns en ny uppdaterad version av anslaget 
om avfall ombord. För beställning av dessa 
uppdaterade dekaler eller anslaget "Säkerhet 
ombord" kontakta Thomas Elwinger.
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Till minne av Thomas Zackrisson
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PÅ FÄRJELEDEN

Vi på Hönöleden har förlorat en med-
arbetare.

Tisdagen den 9:e februari nåddes vi av 
budet att Thomas hade avlidit efter en 
kort tids sjukdom.

Thomas växte upp på Rörö utanför 
Göteborg där båtar och fiske blev en na-
turlig del i hans liv. Det var också fiske 
som blev hans huvudsyssla tills han 

Från snack till verkstad  
–Läget i projekt reklam ombord

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
FEBRUARI
Hans Smålander
motorman/matros, Aspöleden

MARS
Jimmy Löfving
motorman/matros, Nordöleden

Mats Palm
motorman/matros, Hönöleden

Joakim Olsson
motorman/matros, Hönöleden

PENSIONÄRER 
31 januari
Robert Meland
befälhavare fri, Furusundsleden
Göran Hillberg
befälhavare fri, Holmöleden
Bo Andersson
befälhavare fri, Tynningöleden

29 februari
Stig Samuelsson,
befälhavare lin, Lyrleden
Christer Andersson
befälhavare fri, Björköleden

31 mars
Leif Zackrisson
befälhavare fri, Hönöleden
John-Anders Larsson
befälhavare lin, Lyrleden
Kenneth, Karlsson,
befälhavare lin, Lyrleden
Jan Lundqvist
befälhavare fri, Skenäsleden

GRATTIS!
60 år
8 februari
Anders Werner rederichef

13 februari
Britt Marie Forell Lokalvårdare, Ekeröleden

25 februari
Lennart Hegstrand befälhavare fri,  
Ekeröleden

50 år
12 februari
Urban Blom motorman/matros, Vinöleden

22 februari
Peter Granath Befälhavare fri, Kornhallsleden

14 mars
Peter Persson befälhavare fri, Aspöleden

2003 tog anställning på Hönöfärjorna 
som motorman/matros.

Vi minns Thomas som en snäll, om-
tänksam kollega och vän som månade 
om sina nära och kära. Våra tankar och 
böner går till hans närmast anhöriga 
och framför allt till hans tre barn.

Thomas blev 47 år.
MEDARBETARNA PÅ HÖNÖLEDEN

Under många år jobbade jag med en mycket framgångsrik 
och, milt sagt, färgstark förlagschef. Under åren bjöds jag 
och kollegorna på många lärdomar, alltid förmedlade på 
samma brutala, lätt skrämmande men ack så tydliga sätt. 
Ett sådant tillfälle var när förlagschefen stormade in på 
säljavdelningen och gjorde klart att här skulle det minsann 
möbleras om. ”Säljare behöver inga skrivbord! Ni skall inte 
vara på kontoret, för affärer gör man ute på marknaden!” 
Poängen var så klart att vi inte kan sitta på kontoret och pla-
nera i all evighet utan vill vi sälja måste vi börja ta kontakt 
med de tilltänkta kunderna och göra klart på vilket sätt vi 
kan hjälpa dem. Där står vi med projektet ”reklam ombord” 

just nu, på väg att 
lämna skrivbor-
det och plane-
ringsarbetet för att 
dra igång med det 
spännande försälj-
ningsarbetet. 

De första kund-
kontakterna är fak-
tiskt redan tagna 
och responsen har 
varit över förvän-
tan. Alla som jag 
talat med är intres-

serade och har bett mig skicka mer information när det finns 
färdigt och därför har jag prioriterat det som behövs för att vi 
skall kunna komma igång med försäljningen. 

På vår externa webbplats får reklamförsäljningen en egen 
informationsstruktur, där bland annat den rykande färska 
prislistan finns. Annonsörer tycker det är viktigt att veta 
vem deras reklam når ut till och därför håller jag på att ta 
fram en beskrivning av våra resenärer. ”Bor de i villa?”,  
”har de barn?” och ”ungefär hur mycket handlar de mat för 
varje månad?”, är exempel på frågor som skall besvaras. 
Även denna information ska publiceras på webbplatsen.

Inledningsvis erbjuder vi möjlighet att köpa reklamplats 
i de 70 x 100 cm skylthållare, som redan finns på många av 
våra fartyg. Jag tänker själv sköta arbetet med att sätta upp 
och ta ner annonsörernas material. På så sätt får jag en bild 
av arbetets omfattning och ett underlag till ett förslag på 
hur det skall lösas efter testperiodens slut.

Alla företag som hör av sig om annonsering följs naturligt-
vis upp, men av praktiska skäl börjar jag den aktiva bearbet-
ningen av företag som finns runt Stockholms skärgård. Men 

Vad kostar det att annonsera på färjan? På rederiets webbplats ska reklamförsälj-
ningen få en egen webbplats, med bland annat den färska prislistan.

Inledningsvis erbju-
der vi möjlighet att 
köpa reklamplats i  

de 70 x 100 cm skylthållare, 
som redan finns på många 
av våra fartyg. Jag tänker 
själv sköta arbetet med  
att sätta upp och ta ner  
annonsörernas material”

var inte orolig, det är ett nationellt projekt och det finns 
planer för försäljning på andra håll också.

Men då tänker väl ni: Hur gick det, fick säljavdelningen 
behålla skrivborden? Jo, budskapet gick fram så skriv-
borden stod kvar. Marknadsnärvaron ökade, och i takt 
med det även försäljningen. Förlagschefen hade rätt, igen. 
Med den erfarenheten i bagaget är det nu med spänd 
förväntan som jag avslutar förberedelsefasen och sätter 
igång med försäljningsarbetet.  

JAN ÖHLUND
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Trafikverkets fritidsförbund erbjuder 
olika aktiviteter för anställda och de-
ras familjer. Förbundet är en paraply-
organisation med 24 fritidsföreningar 
spridda över landet. 

Det är i någon av dessa föreningar som 
man blir medlem. Föreningarna ordnar 
aktiviteter på lokalnivå och förbundet på 
riksnivå. Verksamheten består av aktivi-
teter allt från motion, kultur, hobby och 
trivsel till familjeaktiviteter. Syftet är att 
erbjuda stimulerande verksamhet för tra-
fikverksanställda med familjer samt att 
främja sammanhållning och kamratskap.

Under 2015 genomfördes nästan 1500 oli-
ka aktiviteter med 16 500 deltagare. Fri-
tidsföreningarna har cirka 4 300 med-
lemmar. Fritidsverksamheten är en del 
av Trafikverkets hälsoarbete och en pus-
selbit i arbetet med att vara en attraktiv 

Skidåkning, opera och  
resor med Trafikverkets  
fritidsförbund

arbetsgivare. Ta kontakt med din närmas-
te förening för att få mer information.

Fritidsförbundet är ägare av Vägstugan 
AB. Vägstugan hyr ut sommar- och vin-
terstugor på ett 20-tal platser i landet, 
från Höllviken i söder till Åre i norr.  

JAN-OLOV KULL, FRITIDSFÖRBUNDETS KANSLI

Måndagen den 25 januari gästades Gull-
marsleden vid Lysekil av infrastruktur-
minister Anna Johansson samt lokala 
politiker från Lysekil och Uddevalla. Bak-
grunden var ministerns besök i regionen 
för att informera sig om olika önskemål 
kring infrastrukturen, bland annat dub-
belspår och ökad trafik på Bohusbanan 
Göteborg-Uddevalla.

Besöket i Lysekil föranleddes av frågan 
kring bro över Gullmarsfjorden. En fråga 
som funnits länge och väckts i omgångar, 
där den senaste gällde möjligheten att för-
lägga en pontonbro i kombination med en 
högbro över fjorden. Efter att ha tagit del 

av informationen kring projektet anlände 
Anna Johansson med sin stab till Gull-
marsleden vid 14-tiden på eftermiddagen 
för att informera sig om hur färjetrafiken 
idag fungerar och hur Färjerederiets per-
sonal såg på problematiken.

Vädret var tyvärr emot oss, svår dimma  
och svaga vindar hade skapat en sikt på 
endast hundratalet meter. Ministern 
med följe fick därför aldrig tillfället att 
beskåda Sveriges största färja Saturnus, 

utan endast nöja sig med att se den 
på radarn när 
den passerade 
några hundra 

Torsten Bengtsson berättar för infrastrukturminister Anna Johansson hur färjetrafik fungerar. Stefan Lundkvist, Gullmarsleden, körde färjan.

Fritidsförbundets skidläger november 2015. På bilden ses skidinstruktör Håkan Westin, tvåfaldig Vasa-
loppssegrare, tillsammans med Thomas Dovander, Trafikverket. 

PÅ FÄRJELEDENVERKET OCH VI

Fritidsföreningen 
Neptun
En av förbundets föreningar är fritids-
föreningen Neptun. Här finns omkring 
150 medlemmar som har anknytning 
till Färjerederiets leder på västkus-
ten. Lennart Andersson, känd som 
”Slangen”, Bohus–Malmönleden varit 
ordförande i 16 år. Nu har han lämnat 
över ordförandeklubban till Anders 
Nykvist, Hönöleden, men han lämnar 
inte föreningen.

– Nej, jag trappar ner lite långsamt, 
säger Lennart.

Lennart berättar om Neptuns olika 
aktiviteter i fjol, en rejäl blandning av 
teater-, musikal- och operabesök och 
skidläger, men också resor till bland 
annat Stralsund och Mallorca.

– Vecka 14 i år åker vi till Idrefjäll, 
den resan är väldigt populär och så 
gott som fulltecknad. Där har vi bra 
priser, annars kan skidresor bli dyra, 
inte minst med tanke på vad liftkort 
kan kosta.

Ibland behöver man vara snabb för att 
få hänga med på aktiviteterna:
-Förr kunde vi ha tre månader på oss 
att till exempel boka en teater före-
ställning och betala, men nu ska biljet-
terna vara betalda på fyra, fem dagar, 
så det gäller att vi snabbt får ut infor-
mationen till medlemmarna och in 
med betalningarna.

Vanligen är det 30-60 medlemmar 
som deltar i de olika aktiviteterna. 

– Vi tycker det är trevligt att träffas 
på ”utsidan”, och prata om allt möjligt, 
men visst kan det bli jobbsnack också.

Lennart understryker att man deltar 
i aktiviteterna på sina egna villkor.

– Till exempel när vi är utomlands 
bokar jag in ett restaurangbesök, och 
det brukar vara väldigt trevligt, men 
det är helt frivilligt att vara med, alla 
gör som de vill.

Aktuella aktiviteter skickas ut med 
post och sätts upp på anslagstavlor i 
ledstugorna.  

Styrelsen för fritidsföreningen Neptun:
Anders Nykvist, Hönöleden, ordförande
Leif Zackrisson, Hönöleden, sekreterare
Lisa Einald, Hönöleden, kassör
Lennart Andersson, Bohus–Malmönleden
Uno Karlsson, pensionär 

meter bort under överfarten.
Ministern fick för sig förklarat hur en 

vägfärja fungerar och körs samt själv 
bevittna en lastning och överfart på vägen 
mot Skår på Uddevallasidan. Ministern 
ställde intresserat följdfrågor kring fär-
jedriften och trafikläget, där vi kunde 
bekräfta att vi sällan, undantaget sommar-
perioden, upplever köer eller att bilar blir 
kvar på kajen. Detta tack vare våra två sto-
ra färjor med god kapacitet. Vidare kunde 
vi peka på en mycket hög tillgänglighet 
med mycket litet antal inställda turer. 

Efter överfarten avrundade minister 
Anna Johansson med en rundtitt i färje-
läget på Skårsidan, varpå hela följet begav 

sig vidare mot Uddevalla och 
Göteborg.  

CLAES TYRÉN, GULLMARSLEDEN
FOTO: KASPER DUDZIK

En dimmig dag i januari fick Gull-
marsleden besök av infrastruktur-
ministern.

Infrastrukturministern  
besökte Gullmarsleden 

Mer information om  
fritidsverksamheten finns på: 

www.trvff.se
Information om stugorna  

finns på: 
www.vagstugan.se

Fo
to

: J
an

-O
lo

v 
Ku

ll


