
People travel group har köpt Ramkvillabuss   

  

Citat som från skolboken: 
Förvärvet gör att båda parter får en starkare ställning på marknaden. Samgåendet 
innebär ingen större förändring i verksamheten hos Ramkvillabuss. Det drivs 
vidare och de tidigare delägarna finns aktivt kvar i bolaget. För People travel 
group innebär det en offensiv satsning framåt.   

”Det här ger helt nya möjligheter för People travel groups satsning på 
beställningstrafik och researrangemang”, säger Tomas Wallin, vd för People 
travel group och Veolia Transport Sverige.   

”Vi är glada att vi får en ny ägare som är villig att satsa på att utveckla den typ 
av trafik vi bedriver. Det är också en trygghet för Ramkvillabuss och dess 
medarbetare att vi får en stark ägare som värnar bolagets framtid. Det känns 
extra bra att vi blir en del av People travel group som redan tidigare bedriver 
liknande verksamhet som vi och som har en uttalad strategi att satsa på dessa 
områden”, säger Ramkvillabuss vd och delägare Allan Stålhand.  

 Övertaget sker den 1 april 2008.  
Slut på citatet, 

 

Toni kommentar: 
Men damer herrar till presskrivare ni glömde skriva att det inte är ett aprilskämt och 
att VD:n skall vara kvar tillsvidare för vem annars skall bevaka lokal och regional 
politikerna där bolaget haft en politisk särställning? Om detta medfödda skydd som 
sonen Allan tog över från sin far är däremot inte helt självklart i nya upphandlingar 
med nya politiker som strunta i historiska bindningar. 
Kanske kan det vara så att Allan för första gång får vara med i trandansen utan en 
skyddande hand över bolaget? Nästa upphandling kommer och kanske har Allan redan 
underhands information som innebär att man vet att det inte blir en lika bra lönsamhet 
som man haft tack vare skattebetalarna? Vad skall Veolia till med Svenska Buss 
expressbusstrafiken? Allan är det dags att söka sig till nya uppdrag medans chansen 
finns, det finns säkert något kansli jobb på kommunen som hägrar där behöver man 
inte heller leva under konkurrensens tryck.   

 


