ÖREBRO 2010-10-08

SLO Svensk
Limousineorganisation
SLO Svensk Limousineorganisation är branschorganisationen för svenska
limousineserviceföretag som har förlängda amerikanska limousiner.
Alla limousineföretag som har yrkestrafiktillstånd är välkomna som medlemmar i SLO.

SLO Svensk Limousineorganisations agenda ser ut som följer:
•

Det finns många limousiner i Sverige idag som tar betalda körningar utan att ha alla tillstånd.
SLO ska verka för att alla limousiner som används för betald persontrafik i Sverige, skall ha giltigt
yrkestrafiktillstånd. Genom information och utbildningar skall de som kör utan tillstånd idag
övertygas att börja driva limousineservice på rätt sätt. SLO kommer även att driva en
limousineakademi för nya limousineföretagare.

•

Det är inte lätt att få tag på en central parkeringsplats för en nästan nio meter lång bil i
Sverige. SLO skall arbeta för att införandet av limousinefickor i alla större svenska städer.

•

Ett svenskt limousineföretag får inte hantera kundens alkohol och än mindre sälja alkohol till
kunden. SLO skall tillsammans med experter ta fram en handhavandeplan för hur
limousineföretag skulle kunna hantera kundernas egen alkohol. På sikt hoppas SLO att detta
kommer ge oss möjlighet att kunna erbjuda utbildningar som kan ge svenska limousineföretag
utskänkningstillstånd.

•

Förlängda amerikanska limousiner har traditionellt en hörnsoffa som är förbjuden på fordon
tillverkade efter oktober 2008. SLO ska verka för att vi ska kunna behålla vår unika passagerarmiljö även i framtiden och kunna använda de säkraste och mest miljövänliga limousinerna
som finns att få tag på i USA.
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SIDA 2

Limousiner i Sverige
En limousine ska vara över 7 meter lång och från USA.
Limousinerna kan se ut som på bilderna nedan:

Alla limousiner som kör persontrafik i Sverige ska ha giltligt yrkestrafiktillstånd precis som en taxi.

En limousine får inte plats i en vanlig taxificka.

Hörnsoffan som gör vår unika passagerarmiljö.

Kunden får ha med sin egen alkohol i limon men vi kan inte söka och få utskänkningstillstånd som på en båt.

