
Stockholm är Sveriges bästa bussturiststad enligt BR, jo 
pyttsan heller 

Toni kommentera: 
På Tur mässan 2009 kunde vi bevittna ett skådespel som är magstarkt, här sitter ett gäng som 
inte har någon erfarenhet från branschen och en riktig inskränkt talesman från Stockholm 
Visitor Board glädjer sig åt priset, en person som aldrig varit med en buss och sett eländet 
som Stockholms politiker skapat, där man jagar bussar som nattparkera även utanför hotell 
Ariadne i Värta hamnen för att ge bussen en P-lapp. 
  
Snacka om ryggdunkare…vad har den riktiga bussbranschen att säga som jagas av P lisor och 
av sina kollegor bussägare i Stockholm som försöker uppvigla polisen att bötfälla eller helst 
bortforsla bussar som saknar ett märke i rutan som är en skam över tjänstemännen som åt 
miljöpartiet anarkisterna  fixat med regler som fört Stockholm till medeltiden. Samma 
Stockholms bussbolag far runt med fordon som är halvskrotiga eller körs med bränslen som 
ökar utsläppen, ökar kalhyggen av regnskogen, men sådant ser man inte när horisonten slutar 
vid södra mälarstrand. 
Det finns inga städer i Sverige som duger för att få en utnämning om man använder 
innandömet och inte söker rubriker och en klapp på axeln av lakejerna. Läs artikel 19. 
 
  
Enligt bussbranschen är Stockholm den bästa bussturiststaden i Sverige. Priset deladess ut av Bussbranschens 
Riksförbund och branschtidningarna ResForum och TrafikForum under TUR-mässan i Göteborg under torsdagen. 
Det är första gången som priset delas ut och Stockholm kommer att representera Sverige i den europeiska 
tävlingen IRU City Trophy 2009. 
- Det känns som en ära att bussbranschen uppskattar det vi gör. Bussturismen är ovärderlig för oss. Stockholm 
har mycket att erbjuda i form av kulturutbud och evenemang och tar emot bussgrupper året om. Vi försöker 
underlätta för bussresearrangörerna och se till att deras gäster får en trevlig vistelse i Stockholm. Det gör 
Stockholms Stad genom att bland annat se till att det finns parkeringsplatser centralt, i närheten av attraktioner 
och evenemangsarenor. Och så försöker vi att hålla staden tillgänglig även vid stora evenemang, säger Peter 
Lindqvist VD på Stockholm Visitors Board.  
 
Årets Bussturiststad i Sverige 2009 korades på BUSSTORGET under torsdagen den 18 mars. Stockholm 
kommer också att representera Sverige i IRU City Trophy 2009 där Europas bästa bussturiststad ska utses. Den 
europeiska prisutdelningen äger rum på mässan Bus World 2009 i belgiska Kortrijk den16-21 oktober. 
 
Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna den stad eller kommun som arbetar målmedvetet för att skapa 
goda förutsättningar för bussturismen. Priset ska också ses som en uppmuntran för städer och kommuner att följa 
det goda exemplet. De som investerar i goda förutsättningar för bussturism får dessutom en ekonomisk tillväxt 
vad avser turism. 
 
Stockholm har också utsetts till Sveriges bästa turistbyrå enligt besökarna på sajten Barnens Turistguide under 
TUR-mässan i Göteborg. 
För ytterligare information kontakta 
Peter Lindqvist, VD, Stockholm Visitors Board, tel: 08-508 28 550, peter.lindqvist@svb.stockholm.se 
Ann-Charlotte Jönsson, presschef, Stockholm Visitors Board, tel: 08-508 28 507, ann-
charlotte.jonsson@svb.stockholm.se 
Stockholm Visitors Board är Stockholms marknadsföringsbolag. Vår uppgift är att samordna resurser inom 
näringsliv och kommun samt koordinera marknadsföringen av Stockholm under det gemensamma varumärket 
"Stockholm - the Capital of Scandinavia. Stockholm Visitors Board AB (SVB) ingår i Stockholm Business Region 
koncernen och är ett helägt dotterbolag till Stockholm Stadshus AB. Läs mer på www.stockholmtown.com 

 
 


