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LINGMERTHS RESEBYRÅ FÖRSTÄRKER ORGANISATIONEN I ÖSTERGÖTLAND 
 
 

Det har varit en positiv utveckling för Lingmerths Resebyrå under en längre tid och för att 
upprätthålla och stärka kundrelationerna samt möta marknadens efterfrågan genomförs några 
organisatoriska förstärkningar för verksamheten i Linköping. Försäljningsorganisationen kommer att 
utökas med en KAM-tjänst samtidigt som en ny resebyråchef tillträder.  
 
Det är den tidigare ägaren av Linköpings resebyrå, Eva Gavatin som blir ny resebyråchef för Lingmerths i 
Linköping. Eva är ett känt ansikte inom branschen och har ett stort kontaktnät i regionen. 
 

- Efter att ha varit ifrån resebranschen några år har jag haft en stark längtan tillbaka. Med min 
långa och breda erfarenhet inom branschen känner jag att det är där jag hör hemma. När denna 
möjligheten dök upp så kände jag direkt att jag vill vara med på Lingmerths fortsatta expansion 
och utveckling. Jag ser fram emot att få jobba med både gamla och nya kollegor såväl som kunder i 
Östergötland, säger Eva Gavatin.  

 
Genom rekryteringen av ny resebyråchef så kommer nuvarande resebyråchef, Peter Ström, att kunna öka 
servicen mot befintliga affärskunder och bearbeta marknaden ytterligare i sin roll som KAM. 
 

- Tanken med min nuvarande roll som resebyråchef har varit att kunna kombinera tjänsten med 50% 
kundbearbetning, något som inte varit möjligt i praktiken. Det är våra kunder jag brinner för och 
jag ser nu fram emot att kunna fokusera på dem fullt ut, framhåller Peter Ström.  

 
Peter Eklund, VD Lingmerths Resebyrå, är nöjd med organisationsförändringen. 
 

- Östergötland är ett prioriterat område för Lingmerths och vi är både stolta och glada över att 
kunna knyta Eva Gavatin till oss. Eva går in som resebyråchef och samtidigt förstärker vi 
Lingmerths genom att Peter Ström nu fullt ut kan koncentrera sig på våra kunder, säger Peter 
Eklund. 

 
Eva Gavatin var tidigare ägare av Linköpings resebyrå, som förvärvades av Lingmerths Resebyrå 1 juli 
2014. 
 
 
För mer information kontakta: 
Peter Eklund, VD, 010-122 67 04, peter.eklund@lingmerths.se 
 
Bildmaterial kan laddas ned från www.lingmerths.se/pressbilder. 
 
 
Lingmerths Resebyrå är en fullserviceresebyrå, vilket innebär att vi hanterar såväl affärs- och privatresor 
som grupp- och konferensresor. Visionen är att vara den personliga resebyrån som förenklar resandet. Vi 
har funnits sedan 1950 och är en av Sveriges äldsta resebyråer. Lingmerths Resebyrå finns på 10 orter i 
södra Sverige, har ca 100 anställda och omsätter drygt 800 miljoner kr. Lingmerths Resebyrå är sedan 
1992 ett helägt dotterbolag till Höglandets Invest AB. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt 
standarden ISO 9001 och ISO 14001, vilket är ett bevis på att vi tar kvalitet och miljö på största allvar.  
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