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Fortsatt fler resenärer på Bromma i juni
Under juni reste nära 210 000 resenärer till eller från Bromma Stockholm
Airport. Det är en ökning med fem procent jämfört med samma månad
föregående år.
Denna sommarmånad fortsätter både inrikes- och utrikesresandet att öka via
Bromma Stockholm Airport. Utrikesresandet ökade med 26 procent till fler än
28 000 resenärer, medan inrikesresandet ökade med 2 procent till nära 182
000 resenärer, jämfört med samma period 2014.
– Vi ser att intresset för att resa smidigt både utrikes och inrikes till och från
Sveriges cityflygplats Bromma har pekat uppåt under våren och vi ser ett
fortsatt ökat intresse även i juni, säger Ulrika Fager, kommunikationschef

Bromma Stockholm Airport.
– Under sommaren och hösten fortsätter vi med arbetet att utveckla
Brommas resenärsflöden i våra lokaler, både in- och utvändigt, för att kunna
erbjuda en ännu trevligare atmosfär och smartare flygplats för våra resenärer,
säger Ulrika Fager.
Under första halvåret 2015 reste nära 1 236 000 resenärer till eller från
Bromma Stockholm Airport. Det är en ökning med fyra procent jämfört med
samma period 2014.
Antalet landningar i linjefart ökade med 12 procent till cirka 2 000 i juni
jämfört med samma månad föregående år.
Under juni månad reste drygt 3,5 miljoner till eller från någon av Swedavias
flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed fyra procent fler jämfört
med juni föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 126 000.
Antalet utrikesresenärer var drygt 2,4 miljoner vilket är en ökning med sex
procent jämfört med samma månad förra året.
Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med
fyra procent till drygt 18 miljoner.
För ytterligare information, kontakta Ulrika Fager, Kommunikationschef
Bromma Stockholm Airport, tel: 070-891 68 25
Från Bromma Stockholm Airport kan du resa både inrikes och utrikes. Vi har
avgångar till Ronneby, Århus, Helsingfors, Växjö, Bryssel, Trollhättan, Östersund,
Tallinn, Visby, Kalmar, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, Malmö, Umeå och
Sundsvall. Flygbolag som trafikerar Bromma är Blekingeflyg, British
Airways/Sunair, Finnair, Flybe, Estonian Air, Flysmåland, Brussels Airlines, Golden
Air, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation och Sundsvallsflyg.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela
Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att
underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden
för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser
med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder
kronor per helår och har 2 500 medarbetare.
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