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LINGMERTHS RESEBYRÅ I NÄSSJÖ OCH EKSJÖ BLIR LINGMERTHS 
HÖGLANDET 
 
 

Resebyråerna i Nässjö och Eksjö går samman under namnet Lingmerths Höglandet. Lingmerths 
kommer ha fortsatt fysisk närvaro i båda städerna, dock kommer privatförsäljningen att koncentreras 
till butiken i Nässjö.  
 
Lingmerths Resebyrå är sedan en längre tid inne i en positiv utveckling och omsätter idag ca 900 miljoner 
kronor, varav affärsresor och grupp- & konferenseror utgör 90% av omsättningen. 
 

- Vi ser en ökad efterfrågan och ett ökat behov av service hos våra affär- och grupp- & 
konferenskunder samtidigt som vi märker ett ändrat köpbeteende hos våra privatkunder, där 
kontakten i högre utsträckning sker via mejl och telefon, säger Peter Eklund, VD Lingmerths 
Resebyrå. 

 
För att upprätthålla och stärka kundrelationerna kommer Lingmerths fortsatt ha kvar fysisk representation 
i båda städerna, dock kommer privatförsäljningen att koncentreras till butiken i Nässjö. Genom att två 
mindre enheter går samman minskas sårbarheten samtidigt som servicenivån kan ökas till affärs- och 
grupp- & konferenskunderna. 
 

-  Vi kommer fortsätta utveckla vår höga servicenivå till både befintliga och nya kunder i båda 
regionerna säger Cecilia Olsson, idag resebyråchef Nässjö. 
 

- För egen del innebär detta fullt fokus på våra gemensamma affärskunder och jag kommer 
fortsatt att utgå ifrån Eksjö, säger Conny Cigwald, idag resebyråchef Eksjö. 
 

Organisationsförändringen kommer att genomföras utan uppsägningar. Butikspersonalen från Eksjö 
kommer att stationeras till butiken i Nässjö samt till avdelningen för offentliga kunder i Nässjö. 
Sammanslagningen kommer att påbörjas under hösten för att vara klar vid årsskiftet.    
 
 
För mer information kontakta: 
Peter Eklund, VD, 010-122 67 04, peter.eklund@lingmerths.se 
 
 
 
 
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 900 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.  


