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Stockholm, 2017-05-04 

 

Entreprenören Johan Ekman förvärvar det anrika bussbolaget Lindkvist Buss 
 

#ekmanbussflexibussitet #ekmanresorrullar 

 

 

För att möta den stora efterfrågan på bussresor förvärvar den visionäre entreprenören och 

bussentusiasten Johan Ekman, Grundare och VD EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st 

Bussness Class, det anrika och familjeägda bussbolaget Lindkvist Buss. Johan Ekmans bussflotta 

utökas därmed med två helt nytillverkade bussar med en kapacitet om 50 respektive 57 sittplatser. 

Det Tyresöbaserade bussbolaget Lindkvist Buss har långtgående anor till 1940-talet. I samband med 

förärvningen kompletterar Johan Ekman kundbasen, och reseutbudet breddas för dem som önskar 

genomföra kortare resor, exempelvis idrottsklubbar, utan behov av den extra tillkommande lyx som 

medföljer EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class. 

 

- Jag har sedan slutet av 80-talet haft en god samarbetspartner i Tony Lindkvist som drivit bolaget i 

decennier. Vi har alltid haft en ömsesidig respekt för varandra och branschen. Lindkvist Buss 

grundvärderingar och mångåriga erfarenhet är något jag fortsatt vill värna om, bolaget är precis lagom 

stort för att bibehålla familjekänslan. EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class blir 

nu ett än mer naturligt val för de kortare, något närmre, resmålen, säger Johan Ekman, Grundare och 

VD EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class. 

 

- Säkerhet och service har alltid varit det viktigaste för oss. Såväl bokning som själva körningen. Tack 

vare vår långvariga vistelse i bussbranschen som ett litet, familjeägt företag har vi alltid kunnat 

garantera dessa kvaliteter. Även miljötänket, i tanke och handling, har varit en del av vår verksamhet. 

Jag är fullkomligt övertygad om att Johan Ekman kommer fortsätta denna utveckling och lyfta 

bolagen till nästa nivå, säger Tony Lindkvist, VD, Lindkvist Buss. 

 

 

Besök gärna EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class nyhetsrum och ta del av aktuella 

nyheter, bilder, artiklar, och mycket mer:  

http://www.mynewsdesk.com/se/ekmanbuss-flexibussitet 

http://www.mynewsdesk.com/se/ekmanresor  
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För mer information, intervjuförfrågningar och ytterligare bildurval, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR  

Telefon: +46 (0)8 661 11 75  

Mobil: +46 (0)70 77 56 110 

E-mail: stephanie@zap-pr.com 

 

 

Om EkmanBuss Flexibussitet 

Sedan 25 år tillbaka har ledord som småskalighet och personlig service etablerats som kännetecken för 

EkmanBuss Flexibussitet. Med våra miljövänliga och moderna bussar, i en eller två plan, med fokus på yttersta 

komfort och säkerhet garanterar vi alltid en helhetsupplevelse med det lilla extra. Vårt mål är att du som kund, 

oavsett om du befinner dig på en resa runtom i Sverige eller ute i Europa med EkmanBuss Flexibussitet ska 

känna dig trygg och få en minnesvärd upplevelse utöver det vanliga.  

Besök gärna: www.ekmanbuss.se 

 

 

Om EkmanResor 1st Bussness Class 

EkmanResor EkmanResor 1st Bussness Class ambition är att ta dig till platser du inte varit tidigare, eller kanske 

till just ditt favoritställe. Vi erbjuder personlig rådgivning och service, engagerade reseledare och guider samt 

ett kvalitetssäkrat hotellutbud. Våra prisade bussar rattas säkert och tryggt av certifierade chaufförer.  

Besök gärna: www.ekmanresor.se 

http://www.ekmanresor.se/

