
Eskilstuna  

Parken Zoo går back med 30 miljoner  
  
Parken Zoos underskott för 2007 blir omkring 30 miljoner. Bara en marginell förbättring 
sedan förra året. 
- Nu måste den negativa trenden brytas på allvar. Vi lägger en budget som minska förlusten 
med fem miljoner 2008 och sedan successivt, säger vd Mats Ericson.  
  
Mats Ericson.  
Fler betalande besökare till djur- och nöjesparken samt campingen är enda vägen att gå i 
samklang med alla tänkbara kostnadsreduceringar. 
 
Läsarkommentarer Skriv egen kommentar»  
  
inte bara förlust! 
Alla i hela sverige vet var parken zoo ligger! att lägga ner vore en skam! bättre man satsar 
ännu hårdare och bygger ut så kommer det mer folk! gör det till ett nytt Liseberg! KÖÖÖÖR 
HÅRT! Tusristnäringen är viktig och det är ju inte bara parken som får intäkter utan 
matställen,hotell ja allt får en del av besökarnas pengar! ibland behövs det två steg tillbaka för 
att ta ett fram! 
 
Fredde  
2007-11-30 16:01:00 
 
 Parken Zoo 
Jag har bott i många städer från norr till söder i vårt land. Och det människorna ofta 
förknippar Eskilstuna med är Parken Zoo. För min del föredrar Parken Zoo före Kolmården 
och Skansen.  
 
Pentt Warg  
2007-11-30 15:42:00 
 
  
Skandal 
Ofattbart att politiker tillåter sig att leka med skattebetalarnas pengar på detta vis. Nej, som 
signaturen "Trött skattebetalare" påpekar så gick Kolmården med stora förluster, sen kom en 
privat ägare och vips gicck det med vinst. För att driva företag krävs entrenörsanda, inte 
byråkrati. 
 
synnoc  
2007-11-30 15:34:00 
 
Behåll Parken Zoo 
Jag håller med Mattias Pettersson om att vi kan inte enbart stirra oss blinda på Parken Zoo:s 
siffror utan hela mervärdet för kommunen. Jag tycker att Parken Zoo är en jättemysig oas i 
stan som jag besöker flitigt varje säsong, så jag tycker absolut inte att den ska läggas ner, men 
ett nytt tänk måste till för att få den lönsam och det hoppas jag den nya ledningen lyckas med. 
Det är ju i alla fall på väg åt rätt håll. 
 
AE  



2007-11-30 15:31:00 
 
Rusta upp Parken! 
När jag var är i somras med mina barn, så tycker jag det var jättesnuskigt och gammalt, rusta 
upp hela parken så det är värt att betala för att gå dit. Som det är nu är det inte värt pengarna. 
Och ta dit bättre artister och ha det på mycket bättre tider för barnfamiljerna, som det var i 
somras var det knäppa tider. Mitt i maten tider.  
Nä, ta er i kragen och rusta upp det så den blir toppen igen!!! 
 
Hoppfull  
2007-11-30 15:22:00 
 
LÄGG NER! 
Nu är det dax att antingen lägga ner eller privatisera, Kolmården gick ju också med förlust så 
länge det var kommunalägt, men när dom privatiserade vände det och dom går med vinst. 
Troligen beroende på att kommunalt anställda är så inkompetenta, dom är vana vid att det 
bara är att höja skatten om det inte går runt, eller höja någon annan kommunal avgift typ 
vatten/sophämtningen! 
 
Trött skattebetalare  
2007-11-30 14:54:00 
 
 jag verkar vara den enda i Eskilstuna som vill ha kvar vårat fina zoo.. självklart måste dom se 
över saker och ting. men det är väl självklart det ska vara kvar.  
tycker iaf jag  
 
 
 
Joel  
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Fel fokusering! 
Titta generellt på djurparker i Sverige och se hur många som egentligen går plus! 
Att det är kommunen som äger djurparken är ju helt självklart. 
Parken Zoo går -30 miljoner enligt sin budget, men hur många miljoner drar de in till andra 
kedjor (Tuna Park)? 
De drar hit turism, turismen i sin tur smittar av sig och lägger ner sina pengar på annan som 
till sist kommer tillbaka till kommunen.. eller är jag helt ute och cyklar? 
 
Mattias Pettersson  
2007-11-30 14:15:00 
 
Lägg ner 
Lägg ner nu.Det finns ingen anledning att kommuninvånarna år efter år ska pumpa in pengar i 
ett förlustprojekt. Hur mycket har vi inte tvingats att betala hitils bara. Pengarna borde kunna 
användas till nyttiga saker istället,och ang turismen i Eskilstuna så är det andra saker som 
borde gå före för att locka hit turister,tex att göra något åt det idiotiska våldet som vi har varje 
dag så att folk utifrån åtminstånde kan luras att tro att Eskilstuna är en trevlig stad 
 
Realist  
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Parken Zoo 
Stäng parken, det är märkligt att kommunen håller ett förlustföretag under armarna med 
skattepengar och ingen protesterar. 
 
Rädda djuren  
2007-11-30 14:03:00 
  
PM 
Ja vad säger man!! Eskilstunas stolthet!! Parken Zoo!! Som vi betalar varje år genom dyra 
elräkningar och dyr skatt!!!! Men det är klart!! Fortsätt så!! Det har ju gått i hundra år!! Så det 
går nog i hundra år till!!!! Hur kan politikerna tillåta detta och inte förstå hur viktig Parken 
Zoo är för Eskilstuna och turistnäringen i Eskilstuna!!!! 
PM 
 
PM  
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Lägg ned! 
Lägg ned! Vägrar att vara med och betala för något jag aldrig utnyttjar som medborgare. 
 
Bo Carlsson  
2007-11-30 13:58:00 
 
Hur länge ska det skjutas till skattepengar? 
Hade det varit ett privat företag som gått så dåligt år efter år hade det lagts ner. Ingen vill väl 
skjuta till ägarpengar till något som aldrig bär sig. Vad ska vi med parken Zoo till? Visade sig 
ju för ett tag sedan när besökarantalet räknades så blev tydligen en del räknade både två och 
tre gånger. Är det falsk matematik, eller vad??? Vad tycker ni styrande i stan? Ska parken 
vara kvar? Är det en skyddad verkstad? Det kan man som skattebetalare fråga sig. Vore 
besökande så intresserade av Parken Zoo, så borde väl stället gå med vinst? Rätta mig om jag 
har fel. Jag är partipolitiskt obunden,men är förundrad över varför sossarna i stan envisas med 
att skjuta in pengar hela tid i ett företag som är döende utan skattemedel. Vill gärna ha svar 
från någon av "sossehöjdarna" i stan. Väntar med spänning på svaret. Vän av ordning. 
 
Håkan.  
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