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LIMOUSIN.Längre än så här kan det inte bli, 8,6 meter. Och det krävs ändå bara ett vanligt B-körkort och ska inte vara svårare att köra än en vanlig bil med släp.

Långa lyxiga limousiner
KARLSKRONA

Förvånade blickar och en
stilla undran om det var
någon superkändis i stan?
Karlskronaborna som mötte
två vita limousiner på gatorna
i går hade inte lätt att ana det
verkliga syftet.
Rickard Eriksson och hans medhjälpare från LimoEurope AB
var på jakt efter nya företagare
som vill etablera sig med limousinservice i Blekinge.
– Vi vill hitta någon som vill
driva företag med yrkesförartill-

stånd, berättade han och menade att det redan fanns två-tre intressenter.
Vem vill åka limousin i Karlskrona?
– Egentligen alla. Men bara
några gånger i livet. På studenten, födelsedagen, bröllopet, eller något annat särskilt tillfälle.
Eller gruppen företagare som
ska åka på konferens eller affärsresa och vill sitta bra, förklarade Rickard Eriksson.
Och det där med att åka på sidan i en utdragen soffmiljö är
själva grejen – och också stötestenen.
– Tyvärr kom nya regler som

bara tillåter bilar som varit i
bruk fram till 2008 att vara utrustade på det här sättet. Men vi
har gått om bilar kvar och vi
räknar med att det ska vara tilllåtet igen 2013. I värsta fall har
vi en nödlösning på en annan
säteskonstruktion. Men den är
hemlig.
För vanligt folk som kan tänka sig en resa i soffan, med islåda, kylda drycker, och rutor
skyddade från insyn, är normalpriset 2 000 kronor i timmen.
Vid högsäsong springer det
upp i 5 000 kronor för bröllop och
4 000 kronor för en studentavslutning.

Ovanför trädisken med isbehållare och glas är det utsikt utåt
– men inte in genom limousinens
tonade rutor.

Mats Blennow
mats.blennow@blt.se
0455-772 32

