
 
SHR blir organisation för hela 
besöksnäringen 
Den svenska besöksnäringen samlas i en och samma organisation när 
SLAO och SCR går med som branschmedlemmar i SHR. 
Sveriges camping- och stugföretagares riksorganisation, SCR, Svenska 
liftanläggningars organisation, SLAO, och Sveriges hotell- och 
restaurangföretagare, SHR, gör gemensam sak. 
SCR och SLAO och deras medlemsföretag blir branschmedlemmar i SHR. 
Organisationerna står tillsammans för 90 procent av det totala antalet 
gästnätter i Sverige och företräder cirka 4 000 företag med 5 500 
arbetsplatser inom besöksnäringen.  
– Vi har länge arbetat mot samma mål och genom samgåendet får vi en 
samlad stark röst för svensk besöksnäring, vilket kan behövas i 
konkurrensen med andra näringar, säger Lars Isacson, vd för SCR. 
Den främsta orsaken till samgåendet är fördelarna i opinionsbildningen. 
SHR tar över opinionsbildningsansvaret för den svenska besöksnäringen 
från Svensk Turism. Svensk Turism kommer i fortsättningen att fokusera 
på besöksnäringens ägarfrågor i Visit Sweden, som arbetar för att 
marknadsföra Sverige i världen.  
 
 
Toni kommentar: 
Ännu ett steg närmare mot ett svenskt Intourist. Att ha SHR som talesman för den 
svenska tursitbranschen måste vara en kapitulation för sans och förnuft. VD Mats 
Hulth söker en ny position som politiker som ingen vill ha, han är omöjlig inom svensk 
politik, han är felvaggad och tillhör personerna som kört den svenska ekonomin i sank. 
Man kan undra hur ett gäng inom turism kan låta sig bländas av en stor trut? 
Visserligen är historien full av bländare och resultaten alltid detsamma, förskräckliga. 
svensk turism behöver ingen opinionsbildande verksamhet, svensk turism behöver 
avreglering och bort med alla miljarder i bidrag till socialiserade länsorganisationer och 
politikens negativa inflytande. 
Sverige behöver en turistminister som kan dra upp riktlinjer och engagera alla privata 
företag att hitta målgruppen som vill besöka Sverige. Det är inte camping och 
hotellsemester som är styrkan, det är svensk sjukvård där man kunde utse 1-2 sjukhus 
som tar hand om folk ute i världen som inte vill låta sig behandlas på hemmaplan med 
risk att kirurgen av politiska stjäl slinker med kniven, det är svenska UD:s skyldighet 
att pressa sina Ambassadörer att arbeta för Sverige, man kan börja med att få hit ett 
EU departement, och man kan pressa EU att förlägga mängder av EU möten i Sverige 
förutsatt att vi har en mottagnings apparat som fungera.  
Det krävs en ordenlig upprensning i den svenska hotell lobbyn som sköter sina hotell 
som om man redan lever i Sovjet, varför steget till ett svenskt Intourist är fullt logiskt. 
Det man kan hoppas på är att den stundande krisen leder till att betonghäckarna 
försvinner ur näringen och ger plats för innovative människor som idag trycks ned av 
gänget som leder i Sverige i fördärvet. 
 
Man tar sig för pannan – varifrån kommer alla idioter?  


