
 
RTS söker 500 miljoner kronor som investment kapital till turistbranschen. 
 
VD Jan Lundin är på hugget, det kan man inte förneka, outröttligen poppar han upp med nya 
idér hur han skall permanenta RTS som en plattform den inte är. Ordföranden Claes Göran 
Österlund ansåg under ett kort samtal att branschen måste sluta klaga och göra något 
offensivt. Rätt tänkt men det kräver en helt annan struktur än dagens jante struktur där alla 
föds till att äska efter pengar. Det krävs något långt mycket mer exempelvis ett 
turistministerium med minister. 
Förra året, om nu någon minns hur det var förra året där skulle man leda ett antal 
turistverksamheter till Börsen, det var då det, det var inne, det var flippflåpp gänget inom 
bankvärlden som lekte med våra pensionspengar, I dessa dagar ser vi var det slutade, vi alla 
måste vara med och betala en gång till och rädda dessutom banksystemet medans 
fluppgänget mestadels är I Thailand dessa dagar för det är billigast där att leva och 
övervintrar långt bort från Stureplan.  
 
Jan Lundin, tanken är nog god men du är helt fel ute, och RTS skall inte fördela som ännu en 
jultomte mer investment kapital som inte finns för övrigt just nu. RTS skall inte ha några 
pengar alls av flera skäl, 

a) de som förväntas ge pengarna skall ha säkerheter, vem lämnar dessa? 
b) De som lånar ut en halvmiljard har att ta ställning till hur pengarna bäst investeras 

bland alla övriga möjligheter I världen. 
c) Låt säga att investeraren nöjer sig med 6% vilket är lågt när jag kan ”day trada” 

genom att låna ut pengar till banker som behöver kapital för 6-8% I den 
internationella marknaden. 

d) Sedan skall RTS rustas upp med en ekonomisk spetskompetens som skall betalas för 
den är inte gratis och så lånar man ut med en riskpeng för låt säga 9%. 

e) Vem I branschen med en lönsamhet som inte överstiger 1,5% skall betala 9% I 
riskkapital med säkerheter, hängslen upp över öronen? 

f) Vem garanterar att pengarna används till företag som har utvecklingspotential och 
inte blir ännu en bidragsgivare som Mål 3 & 4 som redan förbrukat 2 miljarder 
kronor och branschen förbrukar årligen 3 miljarder via skattesedeln som kommuner 
och landsting slänger omkring och sedan tillkommer EU bidragen och alltsammans 
utan resultat, bara en gigantisk sysselsättningsterapi. .  

g) Det låter fint bäste Jan, men är som allting annat vad ni presentera från RTS helt fel 
och ogenomtänkt. 

h) Ta och lär er i hur exempelvis Irland och Finland fick investeringsmedel som ledde till 
framgång. I Finland gick en del av Alko (finska systembolaget) vinster till en 
verksamhet som lånade ut pengar till Hotell och restaurang byggen i finska skogen, 
pengarna fick man på 30-50 år till en ränta mellan 1till 3% under hela löptiden, det var 
innan EU. Med denna morot från staten kom många fastighetsbolag, enskilda företag 
att satsa i turistbranschen där man skapade hög kvalitativa anläggningar vilka alla är 
vida överlägset mot vad vi har i Sverige. Hela det finska inlandet är en enorm 
turistresurs som ger kunderna en naturupplevelse och god komfort. 

i) Om ni på RTS menar vad ni säger så gör upp en plan på allt som regeringen måste 
ändra för att turistbranschen skall ha en chans, och då måste man ha i minnet att 
investeringen måste göras för individer som betalar med beskattade pengar och inte 
flumgänget med kreditkort som skattebetalarna betalar i slutändan. 



j) Om turistbranschen skall lyckas måste den få förutsättningar som Industrin har, den 
måste förses med kapital efter att man gjort en lista över projekt i Sverige som 
kräver upprustning och anpassning för att klara av Internationell konkurrens. 

k) Den svenska turistbranschen behöver kapital för att rusta upp hotell, pensionat, 
bygga 2 + 3 stjärniga hotell i storstäderna med rejäl kapacitet, en konservativ 
beräkning som gjordes år 2000 var kapitalbehovet 170 miljarder kronor bara för att 
komma i kapp andra länder. 

l) Det finns sedan lång tid framtagen allt som måste göras. Sist var det Mona Sahlin som 
bad om hjälp och den slutade som alltid i jante Sverige, som tog livet av det hela och 
så blev det ingenting. 

m) RTS, håll er till att arrangera galadagar och gala middagar med sagoberättare, för en 
fortsatt succé har ni hittat en god partner som bevisligen är mästare på det tekniska. 

 
 
 


