Sunne ett exempel på när allt från grunden är fel!
Toni kommentar:

Här följer en redogörelse kring Sunne Vattenpark, det kan
bara sammanfattas med när ett projekt saknar en engagerad
ledare som ersätts av ett kollektiv av tyckare med politiker
som skall bevaka sina intressen utan grundläggande
kunskaper, då blir det fel, som i detta fall och tusentals andra i
Sverige där man gödslar med skatte pengar utan begripa
orsak och verkan.
Sverige behöver en från grunden ny turist struktur annars blir
dom närmaste 30 åren som dom som varit, ett enda fiasko där
nya aktörer poppar upp som trollmästare med bidrag i ryggen
för att alltid sluta i praktfulla konkurser.
Nya temaparker är ekonomiskt vanskliga. Ett typiskt exempel är Sunne Vattenpark som
gjort stora förluster och måste rekonstrueras. Men tiden rinner ut för aktieägarna i
vattenparken
Tiden håller på att rinna ut för de nuvarande ägarna av Sunne Vattenpark.
NWT 19.7.07; När två av tre månader gått efter betalningsinställelsen har ännu ingen lösning
presenterats för Sunne Vattenpark AB av rekonstruktören advokat Björn W Lindborg.
– Inget nytt. Det finns ingen tidsbegränsning, säger han.
Men det gör det. Den sätts av tålamodet och möjligheterna av att marknadsföra vattenparken
inför nästa säsong, och tiden för en rekonstruktion håller på att rinna ut.
– Jag har pratat med Björn idag, och det skulle förvåna mig mycket om han skulle begära en
förlängd rekonstruktionstid efter den 22 november. Det han inte gjort fram till dess, det kan
han inte göra efter detta datum. Så tror jag att han resonerar, säger vd:n för Fryksdalens
Sparbank, Ola Evensson.
Lånade ut 34 miljoner
Han företräder den som lånade ut mest pengar till Sunne Vattenpark AB. Hela 34 miljoner,
och för sju av dessa miljoner står kommunen som borgensman.
Det kommunägda Sunne Turism AB köpte aktier i Sunne Vattenpark för ett värde av
792 000 kronor, och har tidigare aviserat att de är beredda att sälja sin aktiepost för en
krona.
Riskerar tillgångarna
Om en överenskommelse inte går att ro iland, och det leder till konkurs, så är Fryksdalens
Sparbank, som har bottenpanten, den som är mest prioriterad av fordringsägarna. Andra står

längre bak i kön, till exempel Sunne Intressenter AB med aktier en gång värda 3,3
miljoner. De riskerar att få sina tillgångar nollade.
– Jag hoppas och tror att en lösning ska komma fram i god före den 22 november. Det gör jag
jag för de nuvarande ägarnas skull. De drog igång vattenparken och bör få en chans. Och det
finns fortfarande intressanta alternativ kvar, säger Ola Evensson.

Läget 12 sept: Redan planer på nya attraktioner i Sunne
Vattenpark
Sunne: Rekonstruktion fortgår
Arbetet med att rekonstruera Sunne Vattenpark sker på två spår.
Dels att rädda bolaget undan konkurs.
Dels att redan under rekonstruktionsarbetet säkerställa kapital för en utbyggnad.
En 35 meter lång vattenrutchbana är redan inköpt.
Rekonstruktören Björn W. Lindborg arbetar för fullt. På tisdagen hölls borgenärssammanträde
vid Värmlands tingsrätt i Karlstad. Det enda man beslutade var att rekonstruktionen får
fortsätta – och ska vara klar den 22 november.
– Samtliga prioriterade fordringsägare är med på rekonstruktionen, säger Björn W. Lindborg.
Enligt vad NWT erfar krävs ett kapitaltillskott på runt fem miljoner för att rädda
vattenparken undan konkurshotet. Men för att även redan nu säkerställa pengar för en
utbyggnad krävs ett tillskott på kanske totalt 9-10 miljoner.
Rutchbana i gömmorna
Efter två säsonger har man nämligen upptäckt att det saknas bra aktiviteter för en mellangrupp
– de som är 95 - 120 centimeter långa.
Lösningen finns nära. I ett förråd ligger nämligen en 35 meter lång vattenrutchbana som
köptes in förra året. Eftersom kassan var tom fanns inte pengar att montera upp den.
– Den rutchbanan är perfekt för de som just vuxit ur barnpoolen. Men den kostar några hundra
tusen att montera upp, säger en person med insyn i verksamheten.
Sunne Turism AB har nyligen beslutat att sälja sin aktiepost på 792 000 kronor i
vattenparken. Priset är satt till en krona.
Lars Jonsson sitter med i Sunne Turisms styrelse.
Ska man tolka den försäljningen som att ni inte längre tror på vattenparken?
– Absolut inte, svarar Lars Jonsson. Man ska tolka vårt beslut som att vi ger de nya ägarna en
bra chans att överleva. Skuldbördan måste helt enkelt ner...
Kapital krävs
Så vem som helst som har en krona över kan bli delägare i vattenparken nu?
– Vi säljer förstås inte till vem som helst. Den som får köpa vår aktiepost för en krona ska
vara beredd att lägga i en hel del pengar.
Enligt vad NWT erfar finns det flera aktieägare som mer eller mindre är beredda att skänka
bort sina aktier. Då handlar det om såna som satsade för att vattenparken skulle byggas. Nu
finns den på plats och andra får ägna tid, pengar och kraft att driva den vidare.
Björn W Lindborg ska vara klar med sitt rekonstruktionsarbete senast i slutet av november.
Han har förstås en nyckelposition eftersom han också är ordförande i Sunne Turism AB.
Finns det inte risk för en jävssituation?
– Nej. Det finns absolut inget som hindrar att jag är rekonstruktör, betonar Björn W Lindborg.

Sunne Turism äger bara runt fyra procent av aktierna i vattenparken. Och de har man redan
beslutat att mer eller mindre skänka bort.

Läget 17.aug: Vattenparken på väg mot konkurs
Sunne: Dåliga sommaren knäckte ekonomin
Sunne Vattenpark kan vara på väg mot konkurs. Företaget klarar inte längre att betala löpande
skulder. Den sämsta sommaren i mannaminne har knäckt ekonomin.
Värmlands tingsrätt har redan avslagit parkens ansökan om rekonstruktion.
Så här har det oftast sett ut vid Sunne Vattenpark i sommar; tomma solstolar och mörka moln
på himlen. Man lär ha tappat över 10 miljoner i omsättning och riskerar nu att gå i konkurs.
På fredagen satt alla nyckelpersoner bakom vattenparken i möte; Vd Fredrik Thorsvret,
styrelseordförande Bernt Erlandsson, Sunne Turisms vd Reine Flodin och Sunne Turisms
styrelseordförande advokat Björn W Lindborg. Några av vattenparkens största enskilda
delägare fanns också på plats. Med var även någon som sköter ekonomin.
I onsdags fick Värmlands tingsrätt i Karlstad in en ansökan om företagsrekonstruktion.
Av den framgår följande:
Tom kassa
Bolagets kassa är nästan tom – det finns 800 000 kronor i likvida medel.
De långfristiga lånen är på 40 miljoner. Bolaget har kortfristiga skulder på 8,2 miljoner –
och av dessa förfaller 4,4 miljoner till betalning inom 30 dagar.
”Målsättningen med rekonstruktionen är att undvika konkurs genom att bolaget drivs vidare
med nytt kapital från en eller flera av bolagets ägare samt genom att samtliga oprioriterade
fordringsägare kommer att erbjudas ackord”, står det i ansökan.
Värmlands tingsrätt avslog redan dagen efter ansökan.
Bland annat med följande motivering:
”Uppgifterna om ett kapitaltillskott till bolaget motsvarar inte det krav som kan ställas på en
förklaring till vilka åtgärder som kan förbättra rörelsens resultat, särskilt med tanke på att
rörelsen hittills inte visar förmåga att tåla de ganska förutsebara variationerna i de
väderbaserade förutsättningarna för verksamheten”, står det i tingsrättens beslut.
– Det tycker vi är ett felaktigt beslut och ska överklaga, kommenterar Fredrik Thorsvret.
– Det finns så mycket värde i bolaget att vi med alla medel ska undvika konkurs, fortsatte han
och menade att det trots allt finns positiva tongångar hos finansiärer och aktieägare.
– Och vi begär en rekonstruktion i god tid för att förutsättningarna ska vara så gynnsamma
som möjligt.
Sunne Vattenpark öppnade lagom till midsommar förra året. Det kom över 80 000 besökare
(2006) under den bästa sommar som varit i Sverige på år och dag.
Målet: 90 000 gäster
I år höjde man ribban. Målet var att komma upp i minst 90 000 gäster.
Så kom den sämsta sommaren på kanske hundra år. Vissa dagar har det varit färre än tio
betalande – när vädret varit varmt och soligt har det kommit över 2 000.
På söndagen, stängs parken för i sommar och man kan då, enligt vad NWT erfar, räkna in
total runt 45 000 besökare.
Med tanke på att den genomsnittliga gästen spenderar 230 kronor har man tappat över 10
miljoner i omsättning mot budget.
Nu är kassan nästan tom. Några nya slantar kommer inte in förrän om 275 dagar – i mitten av
juni 2008.
För att kunna övervintra krävs ägartillskott.

– Visst, jag är beredd att satsa mer pengar men i så fall under vissa förutsättningar, säger en
av de största ägarna till NWT.
Många förlorare
Om det blir en konkurs finns förstås många förlorare.
Aktiekapitalet är på sammanlagt 18,1 miljoner.
Största långivare är Fryksdalens Sparbank som lånat ut runt 30 miljoner av de sammanlagt 70
miljoner som vattenparken kostade att bygga.
Sunne Intressenter har satsat 3,3 miljoner och bakom det bolaget står mängder av små och
medelstora företag i Sunne.
Största enskilda förlorare kan däremot bli en grek. Vattenparken stod i sju år utanför Limassol
på Cypern. Den monterades sen ner och byggdes upp på nytt i Sunne. Den grekiske
affärsmannen lär inte ha fått en krona än, utan bara aktier värda 8,6 miljoner. De aktierna
bedöms inte stå värst högt i kurs vid en eventuell konkurs.
Sunne kommun har gått i borgen för sju miljoner.
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