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Tycker jag… 
Skål då tamejfan…" 
Att jag skulle boka någon av dagens bussresor är lika osannolikt som att jag skulle köpa en 
Skogaholmslimpa… 
Annars mår jag bra  :-) 
Bjarne 
 
Toni kommentar: 
Vad svara man en gammal erfaren ”räv” från andra sidan i branschen, upplevelse 
sidan, de som förväntas köpa det branschen producera. Nu skall vi komma rätt i 
sakfrågan, Bjarne fick en inbjudan att vara med fredagen den 25:e mars på TUR 
mässan och lyssnar på bussresearrangörernas problem som hopat sig under åren när 
ingen tog tag i detta och dit hör tidningen Bussbranschen. Det är många som fallerat där 
en hel näring i det närmaste är utslagen. Från 900 bussresearrangörer för ca 10 år 
sedan har det krympt till knappt 250, från ca 4 miljoner resor med turistbuss är man nu 
i botten med ca en halv miljon. Orsaken är naturligtvis inte enbart alla myndigheters 
pålägg utan branschen själv som har visat en ovanlig dålig förmåga att förnya sig, att 
skapa ett utbud till dagens whisky drickande diggare. 
Efter dryga 20 år återsamlas man efter att initiativtagaren Erland Olsson tagit tag i 
frågorna och vad som kommer ut av mötet på TUR mässan återstår att se. Någonstans 
måste man börja, redan att facktidningarna visat lojt intresse är intressant, är man 
facktidning eller vaddå? 
Förändringsprocessen berör också fackpressen, tidningen Bussbranschen kunde här 
spela en stor roll om man hade horisonten och chefredaktören präglades av lite mer 
visioner än personlig agg!  Bjarne, du är en duktig tidningsman, du är klarsynt, du är en 
bra resenär då du är kritisk, men varför detta ”dess” intresse att vara med och ge 
branschen en ny chans? 
 


