
Julbords
bokning
Julbordsbokningarna har
aldrig varit så bra som
just i år.

Strömkaiens nya
kiosk
Grunden påbörjas i december

Nya regler för registrering
av passagefafe
I efterdyningarna av Estonia katastrofen har nya regler för regis_
trering av passagerare formats. Reglerna framgår av Sjöfartsverkets
kungörelse (SJÖFS 1995:11.) om registrering av ombordvarande
på passagerarfartyg.

Nytt guidesystem
i glasbussen inför säsongen -96!

Glasbussen fick
Guldbussen
Pelle Tumlare tog
emot utmärkelsen
vid bussmässan i
Borlänge

Henrik Valdens
fick pris
För sitt engagemang i
Ekoparken tilldelades
l-ran Heja Sverige priset
"Årets turistfrämjare".



Guld till Glasbussen
Tidningen "Buss & tur-
ism":s nystiftade pris "Guld-
bussen" tilldelades i är
Slagsta Buss AB för Glas-
bussen.

Priset detrades ut tidigare i
höstas på en bussmässa i
Borlänge. Juryns morive-
ring löd:

"Pelle Tumlare, Slagsta-
buss, bar genom samarbe-

\ te med Stockbolm Sigbtse-
eing*/Strömma Kanal-
bolaget skapat en ny attrak-
tion, dcir bussen, en speci-

, tlbyggd Neoplan Skyliner,
- gn, en profit till Stockbolm,

etl ucilbesökt resmå|. Jurytt
uill med nomirrcringett)
belysa betydelsen au bur enl
ung företagare i samarbe-
te med ett resnzål katt
utue c kl a e tt intres s e s kap an-

Henrik'§Taldenstrom till-
delades den 20 novembei
HSMA (besöbnd.ringens mark-

lnadsfirening) oc}r STJ G*ri-
ges Turl"st Joarnalister):s Heia
Sverige pris "årets turist
fram)are". Henrik får priset

, för sitt engagemang i pro-
\-lektet Ekoparken sfstrF,

som i samarbete med
Stockholm Sightseeing un-
der !995 tagit ut ndrmare
25 O00 ekoturister på gui-
dade båtnrrer i Stockholms
närhet, Priset delades ut
med följande motivering:
"Henrik lValdenström h ar

de koncept som främjar
synen på bussturismen. "

Totalt nominerades fem
företag inom bussnäringen.

"Guldbussen" har sedan
maj i är använts för City
Sightseeings turer samt
även för uthyrningsanda-
må1.

Glasbussen fanns även till
beskådan vid Nybroviken
under de välbesökta Ström-
madagarna, 27-22 nov-
ember.

Thöröse Andersson

*Så löd nomineringen. Sam-
arbetet skedde/sker i siälua
uerkcl med City Sigbtsecing.

skapat en turistattraktion i
tiden rned bestående kul-
tur- ocb naturunirden dcir
ekologisk balans förenas
med kommersiella möjlig-
beter. Eldsiälen Henrik
Waldenström bar öppnat
ögonenpå rese- ocb turist-
industrin ocb koordinerat
enskilda aktörers it tsatser

1:å ettför samtliga effektiut
ocb lönsantt sått."

Henrik fortsätter 1996

Under 1996 kommer
Henrik att fortsätta guida i
Ekoparken, så ni som än-

Pelle Tumlare fran tför den uinnande Gl.asbussen
med blommor ocb pris.

nu inte haft rillfalle att
besöka vår unika National-
stadspark kan passa pädäl

Thöröse Anclersson

ooooch till Ekoparkens skapare


