
Nationals tadsparksskyddet
innebär inte att områdets
värden är skyddade ft r all
framtid. Besökarnas in-
tresse är avgörande och det
är här srRöMMA kommer
in i bilden.
Sedan 1994 har srnöurum

varit initiativtagare till och
engagerade i Ekoparks-
fonden \X WT (f d Projekt
Ekoparken) som ingår i
Vdrldsnaturfonden.

- Ekoparken är ett stycke

Sverige som är värt att be-

Yara for framtiden. Vår
uppgift är att visa upp det

för stockholmare och turister ltir att på så sätt skapa ett starkt folkligt stöd som skyddar Ekoparken
dven i framtiden, sd"ger Henrik \Taldenström. Henrik är ansvarig ftr Ekoparksfonden -S7\X{F och
tillika ansvarig för stnörrue:s Ekoparksvisningar med allt från produktuweckling, broschyr-
produktion och guideutbildning till egna guidade turer. 
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e Nytt gemensarnt kundeer:f,cr
ning. Därefter startar arbetet med ytterligare ut-
bildning varvat med praktik. Avsikten är att
kunna göra de ftirsta riktiga bokningarna i slu-t

Den n1a genlensammd bobningsorganisationen

16r srnönarra xs olika uarumärken håller på att ta

form. I den uackert belAgna fiällparken i Hema-
uan kommer tio personer

platser.

sina nya arbets- tet av j

srnöulrebokningen AB är

ler som det heter på modern
ter, {tir turiswerksamheten i Stockholm
borg och Hemavan - Vaxholm.

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

Den 15 november gick
jobben ut och ca 40 perso

Tärnabyområdet har sökt till
Ldnsarbetsnämnden
introduktionsutbildning
leder fram till datakorkort och grundlaggande
kunskaper i telefonarbere och telefonftirsälj-

00. Först ut är verksamheten i
undantag för festkontorets

inte kommer att flyttas upp till

GAMLA TELEFONNUMMER

rtsätter kunderna att ringa på de

vi tidigare använt. När samtalet kom-
till telefonstationen i Gamla Stan, Göte-

kopplas det till en station i
där via radiolänk gå till Fjall-

Själva bokningen går sedan

u med över rbindelse från Hemavan till
december som Stockholm bokningsservern (datorn) står,

Göteborg och Vaxholm är via egna ftjrbindelser
sedan kopplade mot Stockholm. Detta ger ett
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För srtöuua:s fmtanstdllda personal,

resturatörer, operatörter och deras

fmtanställda kan vi erbjuda resor till
Hemavan - Tärnaby rill riktiga sista-

minutenpriser. Välj mellan söndag-

torsdag eller torsdag-söndags resor.

I priset ingår flyg från Bromma
till Storumans flygplats, busstransfer

och ospec. boende. Från 500 kr!

Lämna skidorna hemma, du får näm-

ligen 75o/o rabatt på skidhyran.

Resan bokas 5 dagar före aktuell
avgång. Kontakta srRöMMÅ:s rese-

service för Hemavan på tel. 08-587

140 73 eller 08-587 t40 59.

FLt'R I-i{}TEl.t t i:;,1i1.1.55'

Ytterligare ett hotell har infogats i
srRöMMA:s l]allsatsning - Tärnaby
Fjällhorel[. I föruärver ingår en

hotelldel med restauräng, bar och

konferensrum. Dessutom ingår 30

lägenheter fcirdelade på fem lallhus
som ligger i hotellets närhet, ytterli-
gare tio lägenheter samt wå ldassiska

STF-hus.

till den f-örsra dec, srrc srR{Nr)

enrber, r.ilket rir en stor firrändring mot

tiJig,rre. I )e \erf,.re .rr(r lr.r Jrr \,rir
snöbrist så säsongen har l<n:rppt korn-

nir isiing till jul, sägcr Stig Srrand.

F(jrutom cn rckordtidig srisongsrf,rt

Icn vi också crbjutla bra skidål«ring

hcla srisongen liven i Hemavans rreclre

bacl<:rr. Säsongcn strächcr sig ru ända

fram till ldrsta vc,ckan i nraj.

l4{; sr-riL Dir. l"guöAP..

Över 3 miljoner kronor under hösten

investerats i en snö-

kanonanläggning
till Centrumbacken

i Hemavan

- På så vis kan vi
garantera staften
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Ledorden ftir ekoparkens verksamhet är

värna, vårda, visa. Men parkens natur och
kultur ska också berikas och uwecklas.
Goda exempel på det är årets nyhet Gustav
iII:s gondol på Brunnsviken som fick tjo-
get mycket nöjda kunder.
"Ekoparken runt" är ett annat exempel. '

guidad båttur som borjar vid Srrömkaieh

rs{&qBffidssffi{&qh$ffi&!§1ffi,${$drsffitrw$$4}sl,ffi\$4lB4tr{s{}.4tisnftdft{$srtrsqt{ss}#-s

och passerar Srra slott. En åntastisk resa

genom Sveriges natur, kultur och historia.

ANSVARSTACANDE

Ekoparksprojektet finansieras via biljett-
intdkter men också genom speciella
marknadssatsningar från intressenter i om-
rådet kring hjartat av Ekoparken - Brunn-
sviken. An så länge är det inte något ekono-
miskt lönsamt projekt men sett till de

mjuka värdena är det mycket lönsamt.
- - Företag som identi-

fierar sig i omvärlden
och tar ansvar for mil-
jön är de långsiktiga
vinnarna alla katego-

rier, avslutar Henrik

IINNR]K \YA] DF]NSI'RONI
\Taldenström.

Lj us

med
a december

Ci ndereLLa
CHRISTINE VESTERHOLM

l/tatertwl"t/

7; t'l1yt 1r^^ [)ro^^o. p" laanlar t /t'oru an

"cl' ;.ker vilere ttll //e^ovoa. /^ft' 7- ,1t7

1l.i.k/t"/rrno ock lo/c,/o "77 lar o1fi,.^ 1t-rrli-k-
a,^7. lf,,/ l".likoTtet fo^rur t/a till htet"ffe^

/"arl,J h1 t bacf-a.tt.c., ulut av er. bro ^ftzr1l.-t,
to en bo/a ""L lay ,/ry y,(o^ i Ni1oa r*v tle

"r.,/rl,/-,1" a/o^La1br-loo.r-. [iyy "^ 1t'^n/ ocl.

t'it't'a 7a flittn.laa ocl- y.öt..1o^ 1xi1/t"-r raat
o^t':t"a.y t/tV, fa 7",/ *,t//-.7 tat^.; la l:ar1/:e 7;*
tLt' nlrer.overa./e fra7/1;ll/""/.ll.t ocl, vr-r/rr
int'e f"rt1t;//o kta.l/ea f;, ".-/ttJ"bl?. I'ft*1t'^ l|^J

å-Nrr' lu 7t 1coot'r.ryafari ocl, 7r-n7lat raliny,

fk/ b"rk^"ou,tnrna 7;r lt lcf-er lu lttt tok,t-.-,t,
oc/" nlialer ^w /l-lll|et'e^. /|e^^^ iyeu. * to etl
t/ay t 1i,..12a11,t.n7ea, la/ /,r1 na11c.ra1 t

b"bb.l7"olr.^ eller a eN tua/Jör o./a r-vraa/a /a-

ye-n t ea 1."71:f-at'^ ^*t/ l.e.rt'et-l /e^ fill tuily'af

l/t |f"^^en ttII fj"^.-,o^
/>er llellltrd^

ocl. /;,. rä*tar t/et rikltTa äueal1ret! { /1",.

Kvällarna i december är de mörkaste på hela året men det gör ingenting ftir de som
väljer ett julbord på Cinderella I eller II. Båtturen går ända ut i havsbandet och
gästerna ser hela tiden naturen i ett sagolikt ljus. Det är möjligt eftersom Cinderella
är utrustade med ordentliga strålkastare - 20 000 W!

- Cinderellabåtarna har haft bra med bokningar. De övriga fem farrygen som är

turlistelagda hade lite sämre än samma dd i november fiirra året. Vi räknar dock
med att det tar fart när snön kommer, säger Christine Vesterholm som vet vad hon
talar om. I tio år har hon bland annat haft hand om Strömmas julbordsbokningar.
Over hälften av dem som bokar har varit med en eller flera gånger tidigare. De
flesta bokar på samma fartyg är efter år.
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,ammanhållet bokningsnät där verk-
samheten i Hemavan, Stockholm,
Vaxholm och Göteborg också fär data-
forbindelser ftir ekonomi och e-post-
funktioner.

rönsr r LANDET

Avsikten med srnölruebokningen är

att erhålla en effektiv boknings-

VAXHOTMS I(ASTELt

organisation med fast personal som
kan boka både vinter- och
sommarsäsongsverksamhet men dven

vara öppen ftir externa boknings-
uppdrag. Detta Iär vara den fursta
bokningsorganisation ay sk kund-
centerfunktion som kombinerar som-
mar- och vinterbokningar for samma
huvuduppdragsgivare.
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Ekoparken i Stockholm

Aftårsidd: Attr genom visningar och iniorma-
tionsarbete, i och kring Ekoparken; förmå
holmarna och deras gäster att förstå
av,denna. unikä kultur- och natui m Iiio.rT.ritt i vår
huvuostad.
Historik: Sedan hösten 1994 arbetar vi aktivt,
trllsammans med Världsnaturfonden WWF för
att visa. vår. -l{ungl.iga Ekopark, Sedan hösten
1997 driver vi dessutom, trllsammans med

Ståthållarämbetet och WWF, intensivt arbetet
rned,Ekopartsfanden, Vars syftq är ätt. uärqa,

vårdp,och vipa.qmrådet sä att det kan bevåri$,för.
framtida generationer.
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