
eklamen betalar SL 

10 mi jone kr om åre 

För någon tid sedan hade SL och 
Arebolagen i samarbete kallat till 
ett informationssamkväm för att 
personal inom SL-koncernen och 
Are med kontakter i det dagliga 
arbetet skulle få träffas. Många är 
bara "telefonbekanta" . Ett 40-tal 
representanter deltog från SL, hu
vudsakligen hallbefäl och Are 
ställde upp med ett tjugotal egna 
medarbetare. Det var ordnat med 
en trevlig information i Ares gans
ka nybyggda administrations
byggnad vid Warfvinges väg 20 i 
Hornsberg. 

Ares V d Allan Arvidsson lämna
de en redogörelse för Arebolagens 
utveckling under de tre senaste 
decennierna från det dåtida Folk
reklam till den nuvarande koncer
nen AB Förenade Arebolagen. 
Han berörde folkrörelsernas ägar
intressen i starten (landets Fol
kets Hus-föreningar och Folkpar
kerna, LO och socialdemokratis
ka partiet). Man berörde också ut
vecklingen från en relativt blyg
sam ersättning till SL på några 
hundra tusen kronor till nuvaran
de imponerande avgift till SL på 
ca 10 miljoner kronor per år. 

SL V d Ingemar Bäckström be
rättade om att Arebolagen i hård 
konkurrens med andra företag 
fått ett avtal, som omprövas vart 
femte år. Are sköter som entrepre
nör åt SL reklamen på och i bus
sar, spårvagnar och tunnelvagnar 
samt i tunnelbanorna. Det in
komstbortfall, som skulle uppstå, 
om man slopade reklamen måste 
innebära taxehöjningar eller ökat 
underskott. Var och en får tycka 
vad han vill om reklam men trots 
allt måste man säga att majorite
ten av resenärerna finner rekla
men omväxlande och att den ger 
en gladare bild av miljön. 

Härefter följde redogörelser 
från Arne Erixon, Trafikreklam, 
och Arne Westberg, Tunnelbane
reklam, som svarar för dessa båda 
områden, nämligen vagnreklam 
resp den stationära reklamen i 
tunnelbanan. Man fick veta att det 
satsas bortåt tre miljarder kronor 

på reklam i Sverige och hälften av 
detta avser annonser i tidningar. 
Utomhusreklamen, dit SL reklam 
hör, svarar blott för 3 1/2 procent 
av all reklam. SL-koncernens re
klam genom Arebolagen svarar 
för över 16 miljoner kronor inkl 
reklamskatt, moms och uppsätt
ningskostnåd för reklamen m m. 
All skyltning i tunnelbanan sker 
helt av Arebolagens folk liksom 
klistring utanpå bussar och skylt
ning inuti bussar och spårvagnar. 
Reklamen inne i tunnelvagnarna 
sätts för närvarande däremot upp 
av SL-personal. 

Man diskuterade problem som 
kan dyka upp i det dagliga arbe
tet. Vad vagnarna beträffade 
uppehöll man sig naturligtvis 
mest vid skyltningen och från SL 
framfördes bl a önskemål om att 
reklamkundernas skyltperioder 
skulle fördelas så att omskylt
ningarna i T-vagnarna vid vecko
sluten blev jämnt fördelade i stäl
let för omskyltning i princip hu
vudsakligen varannan veckohelg. 
På tunnelbanesidan underströks 
vikten av inte blott att frågan om 
bevakning av arbetslag i spår äg
nades all reglementsenlig och mi
nutiös omsorg utan även att re
klammaterialet placerades så att 
det inte ökade faran för brand i 
T-banan. Så kort lagringstid som 
möjligt eftersträvades och någon 
påpekade att lagring av tavlor all
tid måste ske så långt från ström
skenan att de nya aluminiumra
marna inte ställde till något tras
sel. 

Are visade en trevlig film som 
man använder vid försäljning av 
de olika reklamobjekten. Bl a ut
talade sig i filmen reklamchefer 
vid olika företag om värdet av SL
reklamen. Man berättade att an
nonsering i vagnar eller i tunnel
banan givit mycket goda direkta 
resultat och att folk också positivt 
uttalat sig om reklamen. Det 
nämndes, på särskild fråga också 
att det inte är småsummor det rör 
sig om för den enskilde annonsö
ren. Visserligen finns det enstaka 

Bengt Thorstein sätter reklam på en 
buss i Hornsberg . 

och smärre objekt men de stora 
objekten som inbringar de stora 
pengarna kostar en hel del: ca 
70 000:- för en serie i tunnelbanan, 
ca 300000:- för utvändig skylt
ning på långsidan (plus baksidan) 
av"en buss och ca 110000:- för två 
förarskyltar, allt under en fjorton
dagarsperiod . Det kan nämnas att 
en helsida i en dagstidning inte 
heller är särskilt billig utan i 
Stockholm kostar ca 60 000 kro
nor. Då skall man komma ihåg 
och det gör väl också annonsörer
na - att trafikreklamen ser man 
upprepade gånger under 14 dagar 
men dagspressens annons är inte 
aktuell mer än en enda dag. 

Man kan konstatera, att det var 
en mycket informerande och trev
lig kväll, att väldigt många hör
sammat kallelsen och att alla efter 
informationen var på det klara 
med betydelsen och värdet av re
klamen och samarbetet mellan SL 
och Are. Ända sedan den 1 okto
ber 1949 har SL haft ett kontinuer
ligt samarbete med Are och kon
staterat - hittills - att Are-bolagen 
varit den bästa samarbetspart
nern. SL torde få ut mest valuta i 
världen av sin reklam, bland alla 
trafikföretagen. 
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