
Fly by coach har försatt sig i konkurs 

Så kom då dagen, det var i fredags den 16:e april som ägaren Leif Svensson tog dom tunga 
stegen till Tingsrätten och anmälde bolaget i konkurs. På måndag den 19:e hade Ryanairs 
företrädare i Sverige kritstreckrandiga ”nissar” satt ut datumet hos tingsrätten för att driva in 
sin fordran mot bolaget för utebliven betalning av avtalade avgifter per resenär som åkte med 
Fly by Coach.  

Leif Svensson i sin iver att köra buss och klara av alla hinder som han mötte dels i priskriget 
med Flygbussarna och sedan otroliga hanteringen av Skavsta flygplats ledning där Fly by 
coach bokstavligen misshandlades fram till att Konkurrensverket med sin nye chef som röjer 
upp i den svenska sörjan av illegala avtal, vänskapskorruption osv. 

Nu hjälpte inte detta fullt ut då Leif missade grundläggande legala åtgärder i ett tidigt skede 
mot Ryanair. Tråkigt, för resenärerna, för Leif Svensson, för alla leverantörer och 
medarbetare som trodde på Leif Svenssons idé! 

Ryanair nissarna skall inte sova lugnt, det blir med all sannolikhet en fortsättning, även om 
Fly by coach bolaget söker skydd under konkurslagen är därmed inte rättsläget avslutat och 
inte heller konkurrensverkets undersökningar. Mycket beror på vad konkursförvaltaren vill 
göra, som jag ser det finns det goda chanser att återuppliva företaget om det sker ett snabbt 
agerande där konkurrensverket dömer med skadestånd till förmån för Fly by coach och att 
man tar upp samtal med Ryanair som inte levt upp till avtalet men likaväl vill ha betalt. 
Fly by coach har en rejäl motfordran, som Leif Svensson tyvärr missade i juridiska termer, 
vilket visar att det inte räcker med att vara god entreprenör utan man måste ha en god kunskap 
i juridik eller i vart fall ha tillgång till sådan. 

Skurk aktig hantering det är ordet för Ryanairs agerande!  

 


