
Bromma-eländet bara värre och värre!
Bullret och luftföroreningarna från flygplanen på Bromma blir ett allt större problem för oss i 
Brommas närhet. Närmare 2 miljoner (!) passagerare under 2009 och nästan 64.000 starter 
och landningar, varav merparten i linjefart och charter, talar sitt tydliga språk. Brommas 
pågående expansion kan också illustreras med några pressmeddelanden från 2009:

”De två dominerande aktörerna på Stockholm Bromma Airport, Malmö Aviation och  
Sverigeflyg lanserade idag ett samarbete som gör flygplatsen till en knutpunkt för  
inrikestrafik i Sverige.” (2009-12-03)
”Den ekonomiska nedgången till trots fortsätter antalet resenärer på Stockholm-
Bromma Airport att öka. När andra flygplatser visar på en nedåtgående trend ökar  
resandet på Bromma med tio procent i september.” (2009-10-09)
”British Airways öppnar en ny linje från Bromma. Den 21 september startar  
flygbolaget direktflyg mellan Bromma och Billund i Danmark. Linjen trafikeras med  
elva avgångar i veckan.” (2009-08-20)

2007 förlängdes Bromma-avtalet med 30 år. Beslutet kom naturligtvis som en kalldusch för 
oss alla som i många år arbetat för att flyget ska bort. Men vi i Aktionsgruppen mot 
Brommaflyget ger oss inte, vi tror fortfarande att om opinionen mot flyget blir tillräckligt 
stark kan vi tillsammans få politikerna att inse att flyget på Bromma inte har någon framtid. 
Låt oss gemensamt stoppa Brommaflyget nu!

Aktionsgruppen mot Brommaflyget anser

• att bullret och luftföroreningarna är oacceptabla
• att ett haveri får oöverskådliga konsekvenser
• att marken ska användas till bostäder och rekreation
• att Arlanda har gott om plats och duger åt alla
• att flygverksamheten på Bromma flygfält ska bort

Aktionsgruppen mot Brommaflyget är partipolitiskt obunden och arbetar tvärs över parti- 
och organisationsgränser. Vi representerar alltså människor med alla partipolitiska sympatier – 
även moderater, som utåt är det mest flygvänliga partiet. Miljö-, hyresgäst-, bostadsrätts- och 
villaägarföreningar liksom Hem- och skola föreningar är medlemmar. Många är med därför 
att de och deras familjer är störda av buller och luftföroreningar och för att de oroar sig för 
haverier. Andra för att de inser det orättvisa i att vissa för sin egen bekvämlighet får skada 
livskvaliteten för så många andra. Och vi är många som insett det miljömässigt och 
ekonomiskt vansinniga med en flygplats mitt i en storstad. 

Kom med i gruppen du också! Medlemsavgiften per år är 50 kr för enskilda personer och 200 
kr för föreningar. Avgiften, liksom frivilliga bidrag, kan betalas på pg 643 86 42-8.

Besök gärna vår hemsida på www.stoppabrommaflyget.nu.

http://www.stoppabrommaflyget.nu/

