
Airport City har 
skapat hundratals nya 
arbetstillfällen under  
de senaste åren och  
fler är nu på väg.

Kära granne. Sol och semester runt 
knuten innebär för många att resepla-
neringen står högt på agendan. Under 
våren har vi kunnat se en ökning av 
både rutter och resenärer vilket natur-
ligtvis känns underbart!
 Vår landsdel är väldigt expansiv, 
framförallt inom näringslivet men även  
inom besöksnäring och akademi samt 
forskning. Det är mycket som händer  
häromkring och framtidsbilden för 
Göte borgsregionen ser ljus ut. 

Jobba hos oss!
Mot bakgrund av den snabba åter-
hämtningen har både vi och våra part-
ners stora personalbehov sedan ett tag 
tillbaka – och rekryteringsarbetet på-
går för fullt.
 Med detta i åtanke vill jag flagga för 
att det vissa perioder kan vara längre 
väntetid i exempelvis vid incheckning, 
säkerhetskontrollen eller att vänta på 
bagage vid ankomst, vilket vi och våra 
samarbetspartners verkligen beklagar.
 Vi ber dig att vara ute i god tid inför 
din resa och att komma så resklar som 
möjligt till flygplatsen. Göteborg Land-
vetter Airport är en jättekul arbets plats 
med många olika, spännande jobb. Är 
du nyfiken på tjänsterna som finns hos 
oss kika gärna på www.swedavia.se

Visste du att det går att flyga på 
bioflygbränsle?
Flyget kommer vara ett viktigt trans-
portslag även i framtiden men det be-
höver också vara hållbart. Flygbran-
schen behöver och ska ställa om!
 Exempel på hur Swedavia arbetar 
med proaktiv klimatomställning är att 
vi uppmanar och underlättar för flyg-
bolag som blandar in bioflygbränsle 

Anna 
Strömwall
Flygplatschef

Din flygplats 
Göteborg Landvetter Airport

Sommaren är här och 
flygplatsen sjuder av liv

i det fossila flygbränslet. När just du 
reser är det också möjligt att betala ex-
tra för att flyga på bioflygbränsle. Håll 
utkik efter flygbiljetter med bioflyg-
bränsle när du beställer din resa eller 
gå in på www.flygreenfund.se/swedavia 
 Ett av våra mål är att vårt inrikesflyg 
ska vara fossilfritt 2030 och ett annat 
att alla flygplan som lyfter från Sverige 
var fossilfria 2045. Inom en snar fram-
tid kommer elflygplan att flyga inrikes-
distanser på uppåt 40 mil till en början. 
Framtiden ser spännande ut.

Airport City Göteborg fortsätter 
växa fram
Flygplatsstaden fortsätter växa fram. 
Här kommer människor och företag 
inom olika branscher verka och växa 
tillsammans.
 Nordiska Galleriet bygger nu en 
lager fastighet och en kontorsfastighet 
i direkt anslutning till Flygplatsvägen 
och Catena har påbörjat markarbeten 
för ett logistikområde norr om riksväg 
40. Nästa färdigställda byggnad pla - 
neras tas i drift redan vid årsskiftet.

2022_144_Grannbrev_2022_01_ARN_BMA_GOT.indd   52022_144_Grannbrev_2022_01_ARN_BMA_GOT.indd   5 2022-05-19   15:292022-05-19   15:29



Swedavia AB 

Återhämtning och 
omställning hand i hand

M
aj 2022. 2022-144     

swedavia.se/landvetter info@landvetterairport.se 010-109 31 00

Efter två år av pandemi, som slagit 
oerhört hårt mot resebranschen, åter-
vänder nu resenärerna till våra flygplat-
ser. Det finns ett stort uppdämt behov  
av att resa. Vänner vill träffa vänner. 
Familj vill träffa familj. Vi vill återigen 
upptäcka världen. Det är så klart fan-
tastiskt. Men med det ökande resandet 
ställs också två utmaningar i fokus.
 Dels är det den kortsiktiga utma-
ningen för en bransch som under pan-
demin tvingades säga upp uppskattade 
medarbetare att återigen rekrytera för 
att möta ett drastiskt ökat resande-
behov. Det är på många sätt en ange-
näm uppgift, då den grundar sig i vår 
återvunna frihet att resa, men den är 
likväl inte enkel att lösa. Vi och våra 
partners gör allt vi kan för att du som 
ska resa ska få en så positiv upplevelse 
på våra flygplatser som bara är möjligt.

Den andra utmaningen som vi står in-
för är behovet av att accelerera arbetet 
med att göra flygbranschen fossilfri. 
Att resa med flyg är fantastiskt. Det 
knyter ihop både Sverige och världen 
på ett sätt som inget annat transport-
slag gör och möjliggör relationer och 
upplevelser vi inte vill vara utan. Men 
det får inte ske på bekostnad av miljön. 
Därför spänner vi nu bågen ytterligare.

Fossilfria flygplatser 2025
Kanske vet du att den del av flygplats-
verksamheten som Swedavia driver i 
egen regi är fossilfri sedan 2020. Det 
var vi först i världen med. Nu lanserar 
vi en partnerskapsplan i syfte att mini-
mera flygets klimatpåverkan genom att 
all verksamhet på våra flygplatser som 
drivs av andra aktörer också ska vara 
fossilfri och det senast år 2025.

Planen innebär att vi stärker samarbe-
tet med flygplatsernas andra aktörer 
och att vi ställer nya krav på hur våra 
partners ska arbeta miljö- och klimat-
vänligt för att få verka på Swedavias 
flygplatser. Till exempel när det gäller 
deras framtida investeringar i fordon 
och annan utrustning. Vi säkerställer 
också i våra avtal att klimatpåverkan 
ska minskas. Flygresor är alldeles för 
viktiga för att inte vara hållbara.

Tips till dig  
som ska flyga  
i sommar
•  Se över vilka dokument som 

krävs för din resa.
•  Utlandsresa? Säkerställ att du 

har ett giltigt pass eller nationellt 
id-kort.

•  Om möjlighet finns, checka in 
dig redan hemma.

•  Kom i god tid. Många reser nu 
och det kan bli långa väntetider 
på flygplatsen.

•  Packa ditt handbagage med 
omtanke, så att det går snabb-
are i säkerhetskontrollen. 

•  Ta reda på vilka restriktioner 
och rekommendationer som 
gäller på resmålet.

•  Ladda ner vår app. Där ser du 
eventuella förändringar och 
aktuella väntetider i säkerhets-
kontrollen.

•  Besök vår sajt för information 
om aktuell flygtrafik och vad du 
behöver tänka på inför resan.

2022_144_Grannbrev_2022_01_ARN_BMA_GOT.indd   62022_144_Grannbrev_2022_01_ARN_BMA_GOT.indd   6 2022-05-19   15:292022-05-19   15:29


