
Αληίζηαζε γηα ηελ ηξαπεδηθή 

έλωζε από ηε νπεδία  

Καηά ηε ζύλνδν θνξπθήο ηεο ΕΕ, 

ζηηο 18 Οθησβξίνπ 2012, νη εγέηεο 

ηεο ΕΕ ζπκθώλεζαλ γηα ηε δεκηνπξ-

γία ελόο εληαίνπ ηξαπεδηθνύ θνξέα 

γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Επξσδώλεο κέ-

ρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

ελώ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέ-

πεη λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ 2013.   

Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Σνπεδίαο, θ.  

F. Reinfeldt, θξάηεζε ζθιεξή δηα-

πξαγκαηεπηηθή γξακκή ζηε ζύλνδν 

θνξπθήο ηεο ΕΕ. Σπγθεθξηκέλα, ν 

Σνπεδόο πξσζππνπξγόο δήισζε όηη 

ε πξόηαζε γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξα-

πεδώλ ηεο Επξσδώλεο είλαη πεξίπιν-

θε θαη εκηηειήο, ελώ επεζήκαλε όηη 

ε Επξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα 

θαηαζηήζεη ζαθέο αλ ε επνπηεία ζα 

αθνξά κόλν ηηο ρώξεο ηεο Επξσδώ-

λεο. Ο θ. Reinfeldt αλέθεξε πσο δελ 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

επηζπκεί νη Σνπεδνί θνξνινγνύκελνη 

πνιίηεο θαη νη ηξάπεδεο ηεο ρώξαο 

ηνπ λα είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππν-

ζηεξίδνπλ θαη λα θαιύπηνπλ ηξάπε-

δεο ππεξρξεσκέλσλ θξαηώλ κειώλ 

ηεο ΕΕ.  

Η έλσζε ησλ ηξαπεδώλ έρεη θαη’ αξ-

ράο ζρεδηαζηεί γηα ηηο ρώξεο ηεο επ-

ξσδώλεο. Ελ ηνύηνηο, νη θαλνληζκνί 

ζα είλαη νη ίδηνη γηα όια ηα θξάηε κέ-

ιε θαη ζα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

όζνλ αθνξά ζηελ επηηήξεζε, θαζώο 

ε ΕΚΤ ζα επηηεξεί ηηο ηξάπεδεο ησλ 

ρσξώλ ηεο επξσδώλεο, ελώ ηα ινηπά 

θξάηε κέιε ηεο ΕΕ ζα έρνπλ ηα ίδηα 

ηνλ ξόιν ηεο επηηήξεζεο ησλ ηξαπε-

δώλ ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζνπεδη-

θέο ηξάπεδεο, κε παξνπζία ζε ρώξεο 

ηεο επξσδώλεο, ζα κπνξνύζαλ ελδε-

ρνκέλσο  λα ηεζνύλ ζε έιεγρν ηόζν 

ηεο ΕΚΤ όζν θαη ηεο αξκόδηαο νηθν-

λνκηθήο επηζεώξεζεο ηεο Σνπεδίαο.  

 Photo: http://www.planetware.com/stockholm 



Μείωζε ηωλ εμαγωγώλ ηεο νπεδίαο 

Οη εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο εμαθνινπζνύλ λα εκ-

θαλίδνπλ κείσζε, θαζώο ε γεληθόηεξε  νηθνλνκη-

θή θξίζε πνπ πιήηηεη πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο 

έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηηο εμαγσγέο ηεο Σνπε-

δίαο. Σύκθσλα κε ηε ζνπεδηθή ζηαηηζηηθή ππεξε-

ζία ηεο Σνπεδίαο, νη εμαγσγέο ηεο ρώξαο ηνλ Ινύ-

ιην 2012 αλήιζαλ ζε 87,6 δηζ. θνξόλεο, ζεκεηώ-

λνληαο πηώζε θαηά 4,7% ζε ζρέζε κε ηνλ Ινύιην 

ην 2011.   

Η κείσζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηνπο θιάδνπο 

ησλ ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ, ηεο απηνθηλεηνβη-

νκεραλίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Η ζνπεδηθή 

Υπεξεζία Πξνώζεζεο Εμαγσγώλ (Swedish Trade 

Council) πξνβιέπεη όηη νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

ηεο Σνπεδίαο αλακέλεηαη λα κεησζνύλ πεξαηηέξσ 

ην ηξίην θαη ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012.  

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Η TeliaSonera αλαθνίλωζε πεξηθνπέο 2.000 

ζέζεωλ εξγαζίαο 

Η ζνπεδηθή-θηλιαλδηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσ-

ληώλ TeliaSonera, ε νπνία έρεη ζεκαληηθά ζπκθέ-

ξνληα ζε Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Επξώπε θαη  

Αζία, αλαθνίλσζε ζηηο 17 Οθησβξίνπ όηη πξόθεη-

ηαη λα πεξηθνπνύλ 2.000 ζέζεηο εξγαζίαο, νη    

νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 7%  ηνπ ζπ-

λνιηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο.  

Οη απνιύζεηο απηέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην γε-

ληθόηεξσλ πεξηθνπώλ ηεο εηαηξείαο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο, 2 δηζ. θνξνλώλ (230 εθαη. επξώ), θαζώο 

ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ζηα θέξδε ηεο εηαηξεί-

αο θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012 θαη επηπιένλ 

θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηα έμνδα ηεο εηαη-

ξείαο απμάλνληαη κε πςειόηεξν ξπζκό από όηη ηα 

έζνδά ηεο. Οη θαζαξέο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο 

κεηώζεθαλ θαηά 3,2% (από 26,7 δηζ. θνξόλεο ζε 

25,8 δηζ. θνξόλεο), ελώ ηα θέξδε πξν θόξσλ   

αλήιζαλ ζε 6,61 δηζ. θνξόλεο από 7,25 δηζ. θνξό-

λεο πνπ ήηαλ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2011.  

Σεκεηώλεηαη όηη, ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2012, ζνπε-

δηθά ΜΜΕ είραλ αλαθεξζεί εθηελώο ζε ππόζεζε 

δηαθζνξάο ζην Οπδκπεθηζηάλ, ζηελ νπνία θέξε-

ηαη λα είρε εκπινθή ε TeliaSonera. Σύκθσλα κε 

ηα δεκνζηεύκαηα, ε TeliaSonera είρε θαηαβάιεη 

ην πνζό ησλ 2,2 δηζεθ. θνξνλώλ (259 εθαη. επξώ) 

ζηελ εηαηξεία Takilant Limited, ηδηνθηεζίαο ηεο 

θαο Γθαγηάλ Αβαθηάλ, ε νπνία δηαηεξνύζε ζηελέο 

ζρέζεηο κε ηελ θόξε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Οπδκπεθη-

ζηάλ, θα Γθηνπιλάξα Καξηκόβα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη άδεηα 3G ζην Οπδκπεθηζηάλ, θαζώο 

θαη λα έρεη κεξίδην 26% ζηελ ηνπηθή εηαηξεία ηε-

ιεπηθνηλσληώλ Ucell. 

 

εκαληηθή αύμεζε ηωλ πηωρεύζεωλ εηαηξεηώλ 

ζηε νπεδία 

Οη πησρεύζεηο εηαηξεηώλ ζηε Σνπεδία ην δηάζηε-

κα Ιαλνπάξηνο-Σεπηέκβξηνο 2012 απμήζεθαλ   

θαηά 11% ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

2011. To πξώην ελλεάκελν ηνπ 2012,  4.857 ζνπ-

εδηθέο εηαηξείεο έρνπλ πάεη ζε πηώρεπζε. Επηπιέ-

νλ, ην πνζνζηό αύμεζεο ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξν 

ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην, όπνπ ππήξμε 24% 

αύμεζε πησρεύζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Σεπηέκβξην 

ηνπ 2011.  

Μεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ πνπ θήξπμαλ πηώρεπζε, 

ζπγθαηαιέγεηαη ε ζνπεδηθή αιπζίδα ειεθηξνλη-

θώλ εηδώλ «Expert Sweden», θαζώο κεηά από 

ελέζεηο κεηξεηώλ από ηνπο ηδηνθηήηεο θαη απζηε-

ξά κέηξα ιηηόηεηαο δελ θαηάθεξε ηειηθά λα δηα-

ζσζεί. Η επηρείξεζε παξνπζίαδε επί ρξόληα     

ζεκαληηθέο δεκίεο, ελώ ε πηώρεπζε επεξεάδεη 

άκεζα 817 εξγαδόκελνπο ηεο εηαηξείαο.  

Τνλ Ινύιην ηνπ 2012, είρε επίζεο θεξύμεη  πηώ-

ρεπζε ε αιπζίδα ειεθηξνληθώλ εηδώλ «OnOff».   

ΔΛΙΓΑ 2                              ΟΚΣΩΒΡΙΟ   

 Photo: http://www.communityofsweden.com 

 Photo: http://www.communityofsweden.com 



Η νπεδία θαηεγνξεί ηε Ννξβεγία γηα κεζό-

δνπο πξνζηαηεπηηζκνύ 

Η Ννξβεγία θέξεηαη λα έρεη πξνηείλεη αύμεζε 

ησλ δαζκώλ γηα νξηζκέλα είδε ηπξηώλ, ε νπνία 

ζα αλέξρεηαη έσο θαη 277% θαζώο επίζεο θαη γηα 

ην αηγνπξόβεην θξέαο θαηά 429%. Η Έλσζε γα-

ιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ηεο Σνπεδίαο (Svensk 

Mjölk), ζε αλαθνίλσζή ηεο, επηθξίλεη έληνλα ηελ 

ελ ιόγσ πξόηαζε, ελώ αλαθέξεη όηη ζε πεξίπησζε 

πνπ επηβιεζνύλ νη πξνηεηλόκελνη δαζκνί, απηό ζα 

ζεκάλεη απηόκαηα ην ηέινο ησλ εμαγσγώλ ζνπε-

δηθώλ ηπξηώλ πξνο ηε Ννξβεγία.  

Η Υπνπξγόο Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ, θα Ewa 

Björling, ζεσξεί όηη ην ζέκα απηό είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο θαη γηα ην ιόγν απηό, ζα ην ζέζεη 

άκεζα πξνο ηε λνξβεγηθή πιεπξά. 

Η δαζηθή βηνκεραλία ηεο νπεδίαο ζε ύθεζε 

Απνιύζεηο θαη πησρεύζεηο ζπλερίδνπλ λα καζηί-

δνπλ ηε δαζηθή βηνκεραλία ηεο Σνπεδίαο, πνπ  

βηώλεη ηε κεγαιύηεξε θξίζε θαηά ηα ηειεπηαία 

ζαξάληα ρξόληα. Ταπηόρξνλα, ε βηνκεραλία ραξ-

ηηνύ αληηκεησπίδεη επίζεο ζνβαξά πξνβιήκαηα, 

θαζώο από ηηο αξρέο ηνπ 2011, πεξηζζόηεξα από 

2.000 άηνκα πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ ελ ιόγσ 

θιάδν, έρνπλ ιάβεη εηδνπνίεζε απόιπζεο.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Έξγα βειηίωζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ 

ηεο νπεδίαο  

Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπν-

δνκώλ ηεο Σνπεδίαο,  ε θπβέξλεζε ηεο ρώξαο ζα 

δηαζέζεη 20 δηζ. θνξόλεο επηπιένλ ην ρξνληθό 

δηάζηεκα 2014-2025 γηα ηε ζπληήξεζε θαη βειηί-

σζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηεο Σνπεδίαο.   

 

Αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο γηα ηνλ αεξν-

κεηαθνξέα SAS 

H ζθαλδηλαβηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία SAS αλα-

θνίλσζε όηη ηνλ Σεπηέκβξην ζεκείσζε αύμεζε 

ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαηά 8,3% ζε ζρέζε κε 

ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  

Η SAS ππέγξαςε επίζεο ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο 

κε ην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ Apollo, αμίαο 590 ε-

θαη. θνξνλώλ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ε εηαη-

ξεία SAS ζα εμππεξεηεί  πειάηεο ηνπ Apollo ζε 

13 ζνπεδηθά αεξνδξόκηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκώλα 2012-2013.  
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ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

Γηεμαγωγή δεκνθηινύο ηειενπηηθνύ ζνπεδη-

θνύ πξνγξάκκαηνο ζηε Μεζζελία   

Η Μεζζελία επειέγε σο  ηνπνζεζία πξαγκαην-

πνίεζεο  γπξηζκάησλ ηνπ ηειενπηηθνύ πξνγξάκ-

καηνο «Mästarnas-Mästare» (Πξσηαζιεηήο ησλ 

Πξσηαζιεηώλ) κε ζθνπό ηελ ηειενπηηθή παξα-

γσγή ησλ λέσλ επεηζνδίσλ ηεο δεκνθηινύο ζεη-

ξάο γηα ην ηξέρνλ έηνο 2012. Τν ελ ιόγσ ηειεν-

πηηθό πξόγξακκα  είλαη έλα από ηα δεκνθηιέζηε-

ξα  πξνγξάκκαηα ηεο ζνπεδηθήο ηειεόξαζεο θαη 

ζα πξνβιεζεί γηα 5ε ζπλερόκελε ηειενπηηθή πεξί-

νδν από ην ζνπεδηθό θξαηηθό θαλάιη SVT1 ζε 

δώλε πςειήο ηειεζέαζεο. Καηά ηo  έηνο 2010, ε 

ζεηξά «Mästarnas-Mästare» είρε ηειεζέαζε 1,8 

εθαηνκκύξηα ηειεζεαηέο/εβδνκάδα ελώ ηo πξνε-

γνύκελν έηνο (2011) ε ηειεζέαζε αλήιζε ζε 2,2 

εθαηνκκύξηα ηειεζεαηέο/εβδνκάδα. 

Τν «Mästarnas-Mästare» είλαη έλαο δηαγσληζκόο 

κηαο νκάδαο βεηεξάλσλ πξώελ Οιπκπηνληθώλ 

θαζώο επίζεο θαη δηαθεθξηκέλσλ αζιεηώλ, 

(πνδνζθαηξηζηέο, θνιπκβεηέο, αζιεηέο ζηίβνπ, 

ππγκάρνη, θα.) νη νπνίνη   ζπλαγσλίδνληαη  ζε δηά-

θνξα αγσλίζκαηα, κε ζηόρν λα αλαδεηρζεί ζην 

ηέινο ν «Πξσηαζιεηήο ησλ Πξσηαζιεηώλ». Ο 

ζθνπόο ηεο ζεηξάο είλαη λα πξνβάιιεη ηνλ αζιεηη-

ζκό, ηε δσή ησλ Οιπκπηνληθώλ ζε έλα θπζηθό 

πεξηβάιινλ πνπ ζα αλαδεηθλύεη ηηο δηαρξνληθέο 

αμίεο ηνπ αζιεηηζκνύ σο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ 

δσήο. Τν κεγάιν όλεηξν ησλ Οιπκπηνληθώλ είλαη 

λα αγσληζηνύλ ζε αξραία ζηάδηα θαη αζιεηηθνύο 

ρώξνπο πνπ ζα αλαδεηθλύνπλ ηηο αμίεο ηνπ Οιπ-

κπηζκνύ ζηελ ρώξα καο, ηελ Ειιάδα, ηελ γελέηεη-

ξα ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Μηθηό θιηκάθην, 

απνηεινύκελν από ην ηειενπηηθό ζπλεξγείν ηνπ 

πξώηνπ θαλαιηνύ ηεο ζνπεδηθήο θξαηηθήο ηειεό-

ξαζεο θαζώο θαη νκάδα βεηεξάλσλ Σνπεδώλ 

πξσηαζιεηώλ, κεηέβε ζηε Μεζζελία γηα ηα γπξί-

ζκαηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηα ηέιε 

Απγνύζηνπ έσο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012. Τα γπξί-

ζκαηα πεξηειάκβαλαλ πιάλα από όιν ηνλ πεξίγπ-

ξν ηεο πεξηνρήο (θπζηθό & πνιηηηζηηθό πεξηβάι-

ινλ, ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, νηθνλνκηθέο δξαζηε-

ξηόηεηεο ηεο Μεζζελίαο θιπ.).  

Καηά ην παξειζόλ, ε ηειενπηηθή παξαγσγή είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε Κύπξν, Μάιηα, Οπγγαξία 

θαη  Ιζπαλία.  Καζώο ε Σθαλδηλαβηθή αγνξά απν-

ηειεί κία παξαδνζηαθά κεγάιε ηνπξηζηηθή αγνξά 

γηα ηελ παηξίδα καο, ε  πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηε-

ιενπηηθήο ζεηξάο ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Μεζζελί-

αο αιιά θαη γεληθόηεξα νιόθιεξεο ηεο Ειιάδαο 

ζηε Σνπεδία (Πεγή: Γξαθείν ΕΟΤ Σθαλδηλα-   

βίαο). 

 

 

ΛΟΙΠΔ ΔΙΓΗΔΙ 
 

Γηαηξνθηθό ζθάλδαιν ζηε νπεδία 

Δηαηξνθηθό ζθάλδαιν μέζπαζε ζηε Σνπεδία    

θαζώο αξθεηνί ηόλνη ρνηξηλνύ θξέαηνο έρνπλ   

δηνρεηεπζεί ζηε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή αγνξά ηεο 

Σνπεδίαο σο κνζραξίζην θηιέην. Η θαηαγγειία 

έγηλε από ηελ εηζαγσγηθή εηαηξεία «Svensk     

Cater» θαη αθνξνύζε πνζόηεηεο θξεάησλ πνπ 

είραλ εηζαρζεί από Αξγεληηλή θαη Οπγγαξία, ελώ 

δείγκαηα εζηάιεζαλ ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία  

Ειέγρνπ Τξνθίκσλ (National Food Agency) πνπ 

επηβεβαίσζε όηη επξόθεηην γηα ρνηξηλό θξέαο, ζην 

νπνίν είρε ρνξεγεζεί ρξσζηηθή νπζία γηα λα θαί-

λεηαη όηη είλαη κνζραξίζην.  

Καηά ηελ παξνύζα ζηηγκή, παξακέλεη αζαθέο εάλ 

νη πνζόηεηεο ηνπ ελ ιόγσ θξέαηνο έρνπλ ήδε πσ-

ιεζεί ζε εζηηαηόξηα ή θαηαζηήκαηα ζηε Σνπεδία 

κέζσ άιισλ ρνλδξεκπόξσλ. 

 

Αύμεζε ηωλ ρξεωκέλωλ λνηθνθπξηώλ ζηε νπ-

εδία  

Σύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία, 371.000 Σνπε-

δνί πνιίηεο είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζηελ Κξαηηθή 

Υπεξεζία Είζπξαμεο Xξεώλ (Kronofogden), νη 

νπνίνη νθείινπλ 66,5 εθαη. θνξόλεο 

(πεξίπνπ  7,75 εθαη. επξώ).  

Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ κε  αλεμόθιεηα ρξέε έρεη 

απμεζεί θαηά 2% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Σεπηέκβξε 

ηνπ 2011, ελώ εθηηκάηαη όηη ε ππεξβνιηθή θαηα-

λάισζε απνηειεί ην βαζηθόηεξν ιόγν γηα ηελ αύ-

μεζε ηνπ πνζνζηνύ αηόκσλ κε αλεμόθιεηεο    

νθεηιέο. 
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Elmia Subcontractor  

Duration:  6-9 November 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: pether.nork@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/subcontractor 

 

Event: Student & knowledge (Education, training, work and recruitment) 

Duration: 8-10 November 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 317088000 

Fax: 0046 31160330 

E-mail: fredrik.egelstedt@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se/en/calendar/2012/student-knowledge-2012 

 

Event: Mitt kök 

Duration: 8-11 November 2012 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.mittkokmassan.se 

 

Event: IDA—Sports facilities and areans 

Duration: 20-22 November 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: magdalena@ronstrom.se 

Website: www.svenskamassan.se/en/calendar/2012/ida-2012 

 

Event: Future defence & security    

Duration: 27-29 November 2012 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046 87494100 

E-mail: info@fdsnordic.com 

Website: www.fdsnordic.com 

 

Event:  Public Transport 

Duration: 27-29 November 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax:  0046  31160330 

E-mail: dan.agren@persontrafik.se 

Website: www.svenskamassan.se/en/calendar/2012/persontrafik-2012 
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