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AFFÄRSRESENÄREN

Länderna med 
högst medel-
livslängd 
1.  Japan (85 år)
2.  Schweiz (84,2 år)
3.  Singapore (84,07 år) 
4.  Italien (84,01 år) 
5.  Spanien (83,9 år) 

Listan sammanställd av Världs-
hälsoorganisationen WHO. 
Sverige hamnar på plats 10 med 
83,3 år. Kortast medellivslängd 
har Centralafrikanska republiken 
(54,3 år) och Tchad (55 år).

Grönt i Chelsea 
NEW YORK-nostalgiker sörjer 
fortfarande den legendariska 
loppmarknaden The Antiques 
Garage i Chelsea. Och med all 
rätt. De två garageplanen bjöd 
under 20 år på Manhattans 
skönaste marknadsmyller. Nu 
har adressen städats upp och i 
veckan öppnade Renaissance 
New York Chelsea Hotel i en ny 
39-våningsskrapa. Tanken är 
att skapa en tillflykt som hyllar 
adressens historia och där 
känslan ska vara som att kliva 
in i en hemlig trädgård. Med 
andra ord, förvänta dig lekfull 
design, udda möbelpjäser och 
en industri-chic känsla som 
kröns med ett grönskande tak 
och stadsdelens högst belägna 
utomhuspool. Där öppnar 
inom kort loungekonceptet 
Somewhere Nowhere, medan 
hotellrestau rangen Cotto utlovar 
autentiska italienska smaker. 
marriott.com 

MERPARTEN av världens 
flygbolag lever med kniven 
mot strupen, just nu mer än 
någonsin. Men frågan är om 
någon varit så uträknad – och 
ändå lyckats komma tillbaka 
– som Indonesiens nationella 
flygbolag Garuda Indonesia. 

Det nya millenniet började på 
sämsta tänkbara sätt för Garuda 
med bombdåden på Bali, sars 
och tsunamikatastrofen. Men 
det skulle bli värre: 2005 för-
giftades och avled den indone-
siske människorättskämpen 
Munir Said Thalib ombord på  
ett Garudaplan. En ledig pilot 
dömdes för mordet, men fri-
kändes senare, samtidigt 
som Thalibs familj drev en 
rättsprocess mot flygbolaget 
utan framgång. Den verkliga 

dödsstöten kom dock 2007 
när EU stoppade Garudas 
europeiska trafik, bland annat 
efter en allvarlig olycka i  
Yogya karta då en oerfaren  
pilot missade landningsbanan 
och 21 passagerare miste livet.

Flygbolag har gått i konkurs 
av betydligt mindre orsaker, men 
mot alla odds lyckades Garuda 
överleva. Med ny ledningsgrupp 
och nya plan ströks man från 
EU:s svarta lista 2009. Detta blev 
startskottet på en offensiv som 
2014 resulterade i fem stjärnor 
av Skytrax, ett betyg som endast 
nio flygbolag har. Häromveckan 
utnämndes man dessutom till 
världens punktligaste flygbolag. 
En imponerande comeback, men 
framförallt ett bevis på att det 
kollektiva minnet är kort.

Hur många resdagar har du  
per år?
– Runt 100. Främst inom Sverige, 
till Båstad eller Åre men även till 
andra platser ute i Europa.
Favoritflygplats?
– Köpenhamn. Jag känner mig 
hemma där eftersom jag är från 
Skåne och alltid utgick därifrån 
när jag spelade internationella 
tennistävlingar. 
Bästa bonusprogrammet? 
– Amex och Eurobonus. 
Vad gör du med bonuspoängen? 
– Jag tog med hela familjen till 
Franska mästerskapen i fjol, 
efter att totalt ha missat att 
nyttja mina poäng i alldeles  
för många år.
Bästa flygplatsloungen? 
– Tycker att Istanbuls lounge är 
väldigt trevlig.
Vad gör du under resan? 
– Lyssnar på musik och jobbar. 
Ibland blir det en film eller två. 
Bästa affärshotellet? 
– Jag tycker om klassiska Hotel 
d’Angleterre, mest för att jag 
älskar Köpenhamn. 

Bästa affärsmiddagen? 
– Det blir alltid lyckat på 
Buustamons fjällgård i Åre,  
där kan man kombinera  
affärer med äventyr och skidor.
Hur håller du dig i form under 
resor?
– Jag är gammal tennisspelare 
och har ofta med mig en racket 
när jag reser, och så brukar 
jag se till att ha joggingskor i 
packningen.
Hur botar du jetlag? 
– Jag är överaktiv och brukar  
inte ha så mycket problem  
med jetlag. 
Vad irriterar dig mest under 
resor? 
– Om det är förseningar, då blir 
jag skogstokig. Har absolut inte 
tid med sådant!

Jag har nästan 
alltid tennisracket 
med mig”

41
procent. En så stor del av 
affärsresenärerna har avbokat 
merparten av sina resor, och 
20 procent har avbokat alla 
resor. Detta enligt en global 
undersökning gjord 2-6 mars 
av GBTA. Värst drabbat är 
Kina som tappat 95 procent av 
affärsresandet, följt av Hongkong 
och Taiwan.

MINA RESVANOR  
CATHARINA BERNSTEIN

"

Catharina 
Bernstein är vd 

på Bernstein 
Real Estate.

Från mord till 
punktligast 

i världen. 
Garuda Indo-

nesia är ett 
bevis på att 

minnet är kort.

Skönt takhäng 
på nyöppnade 
Renaissance 
New York 
Chelsea Hotel.

Förgiftning och punktlighet
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