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Generaldirektören

Förslag vid Saltalöbadekonferenaen 21-22.5.55

Vid Järnvfigamas Saaarbetsnäands konferens i Salts jö*

baden den 21'->22 naj diskuterades vissa förslag, som be

rörde "Sveriges KooBBunikationer", sAsom:

A) Minskning av antalet utgåvor x» Ar till 4

®) Trevligare (»slag

C) av #fitf^et föyfjHjfi^i^^,lgfi

D) Utgivning av ett koncentr*'"^» fffpandrag av de

v^tigare förb^df^effia (nåftot ̂  a^i^ yd "fm,

Beträffande möjligheten att realisera de framförda In

slagen vill Jag franhAlla följande:

A. Minskning av antalet utgåvor

Förslag härom har vid olika tillfällen framförts och

varit föremål för undersökning, bl a i det av dåvarande

byrådirektören på Tbr, Henning Lxindh, den 25.12,49 till

Järnvägsstyrelsen Överlämnade "utredning och

angående redigeringen av statens Järnvägars

tabell och Sveriges Kcsmiunllcationer". Fördelarna av ett

minskat antal utgåvor har av Förlags AB hittåtills icke



ansetts uppväga nackdelarna» varför ändring Icke skett«

Med anledning av uttalandena vid SaltsJöbadskonferen»

sen har Thr g^ort förnyad undersökning beträffande den

järnvägs tekniska sidan av saken. För SJ del, i egen-
^ V

idan av saken. För SJ del. i eaen- d<i-

*)
^ averlges Kosiunlkatloaer. skulle ,t' ,

P
numera följande nuoner kunna slopas, nämligen augusti,

november, deoeadter, februari-april (och ev även maj),

alltså en minskning av sex, ev sju utgåvor pr år.

Frågan har emellertid en mycket stor ekonomisk räck

vidd för Förlags som det tillkommer att väga för-

och nackdelar mot förslaget samt att fatta det slut

liga avgörandet. Tbr har i skrivelse till Förlags AB,

här bifogad i avskrift, meddelat sin inställning till ,/.

förslaget.

B. Qpmlaget

Detta kommer att få ett nytt och mera tilltalande ut-

seexide (i saiAaad med "SJ 100 år") fr o m januariut

gåvan 1956. Att slopa annonseringen på dess första

sida, ett förslag som ofta framförts, anser sig För

lags AB, enli|^ vad som änder hand inhämtats med hän

syn till det stora inkomstbortfallet icke kunna gå md

på utan att kompensation i motsvarande grad erhålles

på annat sätt.

C. öknins av antalet försäljninmsställen

Frågan faller helt|nider Förlags AB avgörande. Oberoen

de av uttalanden vid Saltsjöbadskonferensen pågår för

närvarande, enligt under hand erhållna upplysning från

Förlags AB, undersökningar om en utökning av försälj-

nä^isställena, något rS<sB sammanhänger med. provisions-

villkoren och returrätten för osålda exemplar.

x) scan annonser räknas bl a alla järnvägs-, buss- och
båttabeller



Av erhAllna upplyanlsigar at döaa ap^ea goda skMl fianaa

för en Ökning av antalet förattljnlngaatfillén.

kom^en^ertt^
t#"

av de vlk^*»!^»? ^örbindelf ma

Frftgan har Ingående diakuterata på Thr, varvid 4bui ena-

^  de<r oan följande aynpunkter: »

a) Trota allt »cm aagt till fönaån för ett dylikt kon-

dentrat är vi på Thr av den uppfattningen att be-

^  hovet Icke är aå atort aom man gör gällande» Publi

kationen måat^bll relativt dyr därför att upplagan
är liten»

b) Om Förlaga Ab åtager alg att ge ut denaamma aom ett

aupplement, vilket är det naturliga, aå måate man

räkna med en fördyring av Sverlgea Koaanunlkatloher,

enär ett fbraålt aupplement 1 atort aett kcoiaer att

betyda ett föraålt exemplar mindre av Sverlgea. Kom-

^  mmlkatloner; för vilket Förlaget iaåate.ikompenaerM»

c) Naturligtvia atår det oaa fritt att hänvända oaa till

annat tryckeri för att få det tryckt, men kvar atår

att varje föraålt exemplar betyder ett exMiplar

mindre av Sverlgea Kcmmiunlkatlöner, vilket VI^har

allt Intreaae av ätt motverka.

d) Åven om vi bortaer från. det moraliaka förhållandet

med Sverlgea Koomunlkatloner, kvaratår enligt all

erfarenhet de »tor» »rå,Tiga.eteTf aom föreflnnea, att

få fram de nödvändiga tldtabellapubllkatlonema 1 tlö



Det finns åtikllliga exempel på tdt-putlikationer,

sctt måst låggae ned just därför att trjekeriema

inte kunnat färdigställa dem inom rimlig tid. "Tag

tåget" bar beller inte kunnat färdigställas i så

god tid som varit Önskvärt. Själva har vi haft

betydsnde svåri^eter med att få fram Sveriges

Kommunikationer i tid före tdt«>skiftena och klago

mål har heller;inte saknats. Just nu inriktar .vi

oss på att genom stwoiella åtgärder sbka säker-*

ställa Juni-utgåvan 1956 av Sveriges Kosmunika-

tioner i någorltmda god tid. Jag anser det därför

oklokt att tillskapa denna nya publikationen, som

är ytterst tidskrävande för såväl Tbr som trycke

riet ooh med tvivelaktigt värde, innan en varaktig

förbättring i färdigställandet av Juni- och Sep

tember-utgåvorna kunnat åstadkommas,

e) Det är föga troligt att något tryckeri vill åtaga

sig att till viss utsatt dag leverera publikationen

såvida ic^ ett fullt färdigt manus samtidigt före

ligger.

Anser GleneraldirektÖren| att vi trots nu anförda syn

punkter skäll fortsätta arbetet med det ifrågasatta

koncentratet, måste vi göra upp ett detaljerat för

slag, vilket kommer att bli ytterst arbetskrävande

och medföra ett betydande Övertidsarbete. Det even

tuella förslaget kocmier därvid o första hand att

föreläggas Förlags AB (Svenska Tryckeri AB) och i

andra hand annat tryckeri.
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♦

og Luftruter Md Blll«tprla«r, Poat- og iutonobilrtttsr, PoatlMifordxlji^ Md

Jambanar, Skiba og andra Postrutar, Postoadalniagatidar, Posttakstar, Tala-

gram- og Telafontakatar", PA aidan 2 finnas förklaring pA da taekan, son an-

Tändas i taballamas tAgkolunnar fOr att anga i rilkan utsträckning post ba-

fordras aad tAgan, SAlunda batydar att posthorn, att nad tågat bafordras all

slags post utoa ranliga pakat och Tissa vackctidnlngar, att inramat "T** att

all slags post bafordras, att inramat "TT att ranliga och rakoamandarada brav-

försändslsar, tidningar samt vanliga och assurarada pakat bafordras, att in

ramat "B** att vanliga brarförsändalsar, tidningar, vanliga pakat samt rakomasn-

darada arprassförstndalsar bafordras. Ätt inramat "o" angar, att tAgat uppsam

lar vanliga brevförsändalsar, tidningar och vanliga pakat| dan uppsamlada pos

tan avläasias till postanstaltan vid ändstationan. För att utmärka att postba-

fordran ägor rum samtliga vaekodagar - Ivan söndagar - tillföras att "s" aftar

ovantiåimda posttaokan, Vidara förklaras pA sidan 2 att som ragal daltagar i

postutvAzlingan alla da postanstaltar, där tAgan göra uppahAll, Kär tAgat msd-

fOr post pA andast an dal sv sträckan, Itar datta angivits ganom att tågba-

taakningan utan posttaokan upprapats aftar dan station, där postbefordran upp

hör, al lar ganom att hänvisiing gjorts till not nadtill A taballsid«i«

Som synas har man i anvianingama aj använt po stanordningarnas banämningar,

sAsom postkupA, faok, tidnlngsväska ato,, utan föraökt få tackanförklaringarna

så ankla, att da skola förstås ävan av lakmannan. För dan brevsortaranda post-

tjänstamannan torda Rajsalistan vara opraktisk, då dat är svårt att bland

alla da ioka postföranda tågan snabbt kunna finna da olika po st anordningarna,

Banaka postvarkat utarbatar därför särskilda listor till ladning för sorta-

ringsparsonalan å varja tjänstaställa,

Postfunktionärama i Horga amväjodar sig däramot utaslutanda av Rutabok

for Norga, som utgås av statsbanorna, postvarkat ooh vägväsandat gamansamt,

i danna tidtabell samling användas endast två taokan för att utmärka postfö

randa tåg. Uppgifter om postbafordringsanordningar ooh vaokodagar samt diri-

garingshänvisningar lämnas i noter under varja tabell, FOr dan korraspondaran

da allmänhetan torda dat vara an fördal aad sä få taokan som möjligt, däremot

mAsta taballama aad sina många nothänvisningar vara myokat tidsödanda för da

norska po st sortarama,

I Sohsais lufl, länder använda postvarkan da av rasp, statsbanor utgivna

tidtaballama, Bassa tryokas vissarligsn för statsbanornas räkning utan posta-

la uppgifter, man dan dal av upplagan, son postvarkan erhåller, kompletteras

ganom övertryck i rött nad postala bafordringssnordningar,

FOr svanska postverkets vidkommande torda dat aJ vara möjligt att förse

Svarigas Eomanmikationer nad sådana uppgifter om postanoz>dningar att danna

publikation kan ersätta Tidtabeller för Jänrvägspostarna m,m, I dan sistnämnda
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tab«ll»aBlln^;«n äro endast sju ala^ ar befordrln^jaanordnlo^ar oanAanda nan

beträffande användandet av deasa gälla en adingd undantagsbestänuBelaer sAväl

beträffande den poet, soui befordras, eom beträffande antalet veckodagar, dd

befordran ooh postutväxling äger itui» Poetverket anlitar deseutom f5r postbe

fordran godståg, som ej finnas Intagna i iiverigee Konaunikationer,

Såsom ett exempel på hur skiftande postbefordringen med ett enda tåg kan

vara näinnee tåg I556 i kolumnen länget till höger å tab. 101 sid, 61 i Tidta

beller för järnvägspostema a.m« Cbl.\, 1), Hed detta tåg befordras från Göte

borg å vardagiiT all slags post utom as^iurerade föreändelser, I Jjillhagen ooh

Säve avlämnas endast tidnin.^spost, I Kungälvs Ytterbgr avlAsmas för vidare be

fordran landsvägeledes till Uarstrand och Kungälv all slags post utom assure—

rade färsändelser, medan postanstalten i Kungälvs Ytterby endast erhåller tid—

ningspost, I Skårby äger ingen postutväxling rum. Kods, Jörlanda, Stora Höga,

ödsBiål och Svenehögen erhåila tidningspost, medan Stenungsund endast mottager

och acvsänder vanlig post, dvs, ej vä.rdepoot och pakst. Ljungskile, Orohed och

Uddevalla erhålla under sommaren ej någon poet med detta tåg, Uhder övriga

dtslen av året avlämnas och mottages vanlig post i Ljungskilei Resteröd har

ini-.er postutväxling, Grohed erhåller endast tidningspost och Uddevalla motta

ger all slags post utom assurerade försändelser och paket.

Det tåg, son här tagits som exempel, fortsätter till Strömstad, men det

torde vara tillräckligt med den redan genomgångna sträckan för att visa hur

invecklad postbefordringen med ett visst tåg kan vara, I detta fall befordras

all slags post utom värdepost. Med andra postförande tåg förekomna vanligtvis

post av nedanståsnde slag eller kombinationert

Endast brevpost,

Endast tidnlngspost.

Endast padcetpost Csj ilpaket sllsr assxirerads paket).

Brev- och tidnlngspost.

Tidning-s-, korsbands- ooh paketpost,

åll 8la^',8 post utom försändelser assurerade för mer än ^00 kr,

H  H tf M M M tt ff H lOCX) "

"  " " " assurerade försändelser,

"  " " » paket,

** " " , paketpost dock endast i slutna kollin.

"  " " utom andra tidningar än nyhetstidningar.

Genom de många inskränkningarna i postutväxlinjen med de olika poetanetal-

terna såväl beträffande den post, som mottages ooh avlämnas, som jämvåil beträf

fande de veckodagar, då postutväxling äger rum, försvåras postdirigeringen, I

avsikt att minska såväl transport- som psrsonalkostnader är det generalpost-
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8tyr«l»«ix« •trttTan att aTpasaa posttafordran ooh pootuträxlJjiéf
fordrada po8taAn«dana atorlak. Da Inakirfaxknlngap, aom förata^ra», aTaa därför
huvudaakligan poattraflkan rid aöa- och halgda«ar. Ft.o.a, dan 9 »äl 1948 fin-
naa 1 Tidtaballar för jttrnTä<j8poatama äran vlsaa uppgifter oa Inakränkningar
i Jämvägapoatbefordrlngan, vilka andaat avaa aön- och helgdag föra aön- och
helgdag sant sön- och helgdag after sön- ooh helgdag»

Rjr att koBuaa tindarfund med an föraändalsaa bafordringsväg mellan
två orter, måste man alltaå taga, hhnajrr. till dela om ifrågavarande fSrattndal-
ae kan befordras med en vi as poatanordning, dela om poatanordningan är i
verksamhet dan veckodag, aom avaaa» En brevföraändelae går deeautom aj all
tid dan näraaate och kortaste vägan utan dirigerae, så att dan anabbast skall
nå ain beatämraelaaort» Därvid kan det t,ex. förekomma, att föraändalaan paaaa-
rar baatämmalaaortan för att sedan återbefcrdrne tLll darma med att annat
tåg. Poat mellan två orter, t.ex, Stockholm och Örebro, kan vidare befordras
olika vägar, såsom över Väateråe, Halloberg eller Mjölby, beroende på vid
vilkM tUpunkt på dagen posten avlämnats till befordran ooh om dan utgöras
av brevpoat eller pakatpoet. Det kan i detta aanmanhang nämnas, att elever
na vid Dostverkata undervisningaanetalt erhålla ca 25 timmara undarvianing
för att lära sig rätt använda Tidtabeller för Järnväc8:x)etenxa m.n.. Det sä
ger sig ajälvt, att an utomstående cied ledning av darma publikation ej har
någon större möjlighet att på egen hand korrekt kunna avgöra en postföraän-
dalaaa dirigering mellan olika orter,

Mreat det skulle vara tekniskt möjligt - vilket dock betvivlas - att i
Sveriges Kommnnikationer åstadkomma ett fullständigt klarläggande av postbe-
fordiingen på järnvägarna genom anmärkningar vid de olika taball<rna, så skul
le dessa poatala tillägg avsevärt försvåra redigerin,;en. Det lär redan nu va
ra Bvårt att i tid få ut Sveriges Kommunikationer från trycket på #^und av
den mängd uppgifter, aom måste infordras från olika håll. Det torde även med
hänayn till pappararansonaringsn för närvarande vara omöjligt att tillmötea-
gå önskemål om fullständiga postala dirigeringsunpgifter i danna publikation.

Dat skulle också kunna tänkas, att da poatala dirigarin,;auppgifterna aj
gjorde, så fUll.täadiga, utan att andast tackan infördes för de postförande
tågen med olika teoken för plika slag av post och postkombinationer. Denna
åtgärd akulle dock ej tillfredsställa dem, som hoppas på att medelst Sveriges
Kommunikationer kunna undersöka en postföreändelaea befordran, då det ej sam
tidigt lämnas uppgifter om med vilka postanstalter ooh å vilka veckodagar
post utväxlas»

Stockholm, ganeralpoststyralaans trofikavdalning, den 9 mars 1949.

A» Hedmar
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Stockholm 29.6.56

Telefon 2088 Herr Jan-Eric Nordllng

l^ind vägen 11
sirKngnXS

E(äBrt>Jbrev Dnr

30.5.56 Tbr 61019
Sgr 6424

I Sveriges Kommunikationer liksom i flertalet övriga europeiska
tidtabellspublikationer av liknande slag tillämpar man, för att
utmärka att en förbindelse inte finnes alla dagar, den praxisen,
att tecknet för denna tidsinskränkning som regel endast utsättas
vid huvudt&get; Vid de kursiverade anslutningstidema utsättes
tecknet endast i de fall, då anslutningståget går färre dagar el~
ler^delvis andra dagar än huvudtåget. Att som av Eder föreslås,
uppz>epa detta tecken vid samtliga berörda anslutningstider skulle
föra med sig en kraftig ansvällning av antalet tecken i publika
tionen med ty åtföljande ökat arbete och ökade kostnader och allt
detta till mycket ringa nytta. Visserligen skulle förfarandet eli
minera vissa risker vid vårdslös läsning men å andra sidan -skulle
det öppna möjligheter till felläsning av annat slag. Över huvud
taget är det inte möjligt att med rimliga medel och till rimliga
kostnader redigera en publikation av detta slag så att felläsning
under alla förhållanden cmöjkiggöres. Det har för övrigt icke tidi
gare kommit till vår kännedom att denna praxis skulle föranleda
feltolkningar och vi tillåter oss betvivla att Just felläsning av
Sveriges Komnainikationer skulle vara anledningen till de av Eder
omnämnda regelbundet återkonnande malörerna. Ar det inte snarare
så att man vet, att det brukar gå ett tåg vid den tiden och sedan
tar man för givet, att detta tåg går alla dagar utan att närmare
kontrollera saken.

Att trycka de tidsinskränkta tågen i särskild färg skulle säkerli
gen minska riskerna för felläsningar och det är en åtgärd som vi
själva vid olika tillfällen haft uppe till diskussion. Saken är
emellertid den, att flerfärgstryck inte endast ställer sig betyd
ligt dyrare än vanligt svarttryck utan även skulle avsevärt för
länga den tid, som åtgår för publikationens framställning. Som det
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rodan nu är ̂ ckat svårt att få ut det omfångsrika verket i tid
till tldtabellssklftet på försonmiaren, kan vi, även om allmänhe
ten skulle acceptera prisförhöjningen^ omöjligen tänka oss att
lägga In några nya tidskrävande moment i framställningsproceduren.

Det kan vara flera anledningar till att man på de mindre stationer
na ibland hänvisar kunderna till Sveriges KoBanunikatipner i stäl
let för att själv lämna begärda tågtidsupplysningar. Småstationer-
na är många gånger ehbemannade. Innebärande, ätt en man skall skö
ta alla med tågexpedieringen förenade arbetsuppgifter, och det
gör, att vederbörande, när dessa arbetsuppgifter hopar sig, inte
hinner fördjupa sig 1 Sveriges Koimmmikationer. Det kan tyvärr
också vara så att personalen på småstationerna så sällan har an
ledning syssla med tidtabellerna rdr andra linjer, än den eller
de närmast stationen liggande, att man känner på sig, att man sak
nar den rutin som onekligen erfordras för att kunna lämna till
förlitliga svar på mer komplicerade tågtidsförf^ågningar. Som vi
hoppas Ni förstår, är detta inte en ursäkt för den mindre goda ser
vice som Ni påtalat utan endast ett försök att förklara densamma.

Högaktningsfullt

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Enligt uppdrag

Nils-Olof Deurell



Tk/Kop Tbr-T

Tfn 2088
Centrala Pöretagsnännden

STOCKHOLM

10,11.59

dnr Cfn 9^10 13.10.59 6425/1050 Tbr 98768
agr 6424

Ploktldtabell över snälltåg

Frågan om en fJärrtågstldtabell i en eller annan form har varit uppe
till diskusaion flerfaldiga gånger. Fdr några år aedan toga den även
upp av ett arbetautakott Inois Jämvägamaa sanarbetanännd med uppdrag
att behandla aerviceprablem på peraontrafikena område. I aamband där
med gjorde Bro Tbr den 14,5.57 följande uttalande: "I anledning av
vad som i ptmkt 9 sägs om en fJärrtågstidtabell vill Jag endast nämna,
att vi inte har behov av en sådan på samma sätt som kontinentförvalt
ningarna. Dels är vår kaamunikationstabell den billigaste i hela
Europa - t o m i länder san Schweiz, Norge och Danmark, som inte har
så måwg* tåg som vi, är den dyrare - dels är den inte söm exempelvis

^  r»:s och SNCF:s tjock som telefonkatalogens Qöteborgsdel. Vi har noga
övejrvägt en fJärrtågstidtabell men kommit till det resultatet, att
varken redakticaisarbetet på Tbr eller tryctoriets arbete gärna låter
sig samordnas med au^betena för Sveriges Kommunikationer. Tidsnöd har
alltid rått hittills och konaner sannolikt att råda också i fortsätt-

»  ningen."

Deima argumentering är i allt väsentligt fortfarande relevant, vilket
inte hindrar, att en publikation av detta slag kan ha en viss uppgift
att fylla.

Här kan för övrigt nämnas, att resekonsxilenterna ute på distrikten nu
håller på att, i enlighet med av lOnbr i PM den 14.9.59 ooh skrivelse
den 29.9.59, dnr Reka 90476, lämnade direktiv, distriktsvis uterbete
en trycksak med tidtabeller för de bästa förbindelserna i en del vik
tigare relationer med utgå^punkt från de större platserra^ inom resp
distrikt. Visserligen kan denna trycksak inte Jämföras med den av för
slagsställaren åberopade tyska fJärrtågstidtabellen, och visserlig^
tar den i första hand sikte på relationer med aktuell eller pres^tiv
flygkonkurrens, nen trots detta är inte otänkbart, att den i
mån kan koamm att fylla den uppgift, som föresvävat förslagsställaren.
Förslagsställaren bör erhålla ett tack för visat intresse. Handlingarna

./. återgår härjämte.
BXEÖSJMKJEÖII:»
HO Olsson



KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN Tk/Kop Tbr-T
Trafikbyrån ——.

Sgr 6A24/1050
Tbr 13069

Tfn 20S8

/Ld

Stockholm 30.11,61

Alla Tsf och Blti

Tumgrepp i Sveriges Konununikationer

Vid olika tillfällen har framkommit förslag om att förse Sveriges
Kommunikationer med tumgrepp (uttag i kanten) för att underlätta
användningen,

Av flera orsaker är det förenat med praktiska svårigheter, att vid
framställningen av publikationen tillverka ett sådant tmgrepp.

Det har emellertid hos Centrala Företagsnämnden påpekats, att flera
stationer med hjälp av huggpipa själva förser publikationen med
tumgrepp. Då tumgreppet onekligen underlättar handhavandet av publi
kationen, speciellt vid upplysningstjänst, har styrelsen velat
^darebefordra påpekandet för Eder kännedom.

KUNGL JÄRNV.

Cfn

Avskrift till kännedom i anslutning till Eder påteckningsskrivelse
24,10,61, dnr Cfn 1268 sgr 6424, Stockhol5u.30,ll,6l
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GENERALDIMEI^TÖMEN och CHEFEN

FÖR

^TATENB JÄMNVÄGAR Stockholm den 5 november 1965»

Redaktören för S-^eriges Kommunikationer

Fbrs Hjertstrand,^
Dattk

För direkta sovvagnar fins under rubriken "snabba förbindelser och

biljettpriser", exempelvis för Skellefteå och Umeå beteckningen W,

som betyder direkt sovvagn^ Utan något mera ingående studium ser jag

att för Kalmar och Karlskrona finns dessutom anteckningen W under

den lilla tidtabells tablån.

Mot bakgrund härav men utan att ha undersökt konsekvenserna frågar

jag om det inte vore nyttigt för SJ att sätta ut något motsvarande för

Kristinehamn 03« 15. Det finns ju de facto en direkt sovvagn Kristine«

hamn Stockholm, ehuru den kopplas in i ett tåg som går förbi efter

en kort transport över några spår, medan motsvarande irjot&va*^

manöver för de andra sovvagnarna upptar längre transporter, näm

ligen Skellefteå-^Bastuträsk och Umeå-^Vännäs.

Finns det egentligen något logiskt skäl varför inte också Kristinehamns-

vagnen skulle vara med är en sak som jag frågar mig»

Om man skulle sätta ut denna anteckning, som åtminstone i nuvarande

uppställning får plats på en tom rad, hur många motsvarande finns på

andra håll och hur många svårigheter?



Generaldirekfe ören

Direkta aevragnar i tnmbba f^bindelser*

Generaldlrdlctörena brev till fbre S Hjertatrend S«ll«1965*

Fbrs H^rtstraad har aeaeeter tom 4*12 varför 5a« för und»

vikande av vänt en lömmr svar.

Enligt till&^t ssrvtem tas i snabba förbindelser med alla

direkta vagnar såvöl sov» som sittvagnar. I snabbtabellen

betyder sålnndat D « dindct 8ittvagtt« S «■ jdirekt sitt* ooh sov*
vagnt W n direkt sovvagn. Izoaibörden av B. S W föb^aras fl!#Miit
i ffloabbtabellffii på sid

För den aktuella fib?bindelsen från Krietinihamn 3*^3 år angivet "S"»

I fallet Ealaar/karlskrena förekomner "W** såväl i tabellen wm i
annäakniag under tabellen för att beteokna att sovvagnen sön» oeh
helgdag går i annat tåg 6a vardagar.

Dattk 9.11.1965
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StooMiolma fiirl0tti!^ilcf5rbun4

Guetav Adolf© Torg 20

STOCKHOLij C

N

Som beleaat upplåter vårt förleg ̂ ratie en sida i Sverigee
Kosammikatloner åt förbtindet» Sidan bendsmee "Mimeelleta
för Stookholm**. Under senare år byar kostnaderna blivit si^oket
stora för detta tillmötesi^endey speoiellt på grund av att
uppgifterna från £r sida ej lämnas inom av redaktören bestäod
tid. Vi vill med detta underrätta Er, att denna gratissidn
kan koxoma att tas bort ur Sverigoo Eomnunikationer, ou oj
ai^vna tider för canuskriptiamnlng kan Mllae av^i^r»

l^ed vänlig hälsning

förlags AB Sveriges Emcmiunikationer

.i»S




