VÄLKOMMEN TILL TROLLHÄTTANVÄNERSBORGS FLYGPLATS
Härifrån flyger du tryggt, enkelt och smidigt till
Stockholm. Vi skapar mindre avstånd mellan Sveriges
väst- och ostkust samtidigt som vi skapar enkla
förbindelser till resten av världen. Vi vet att upplevelsen
inte endast sitter i själva flygningen, utan erbjuder
också uppskattade mervärden såsom gratis parkering,
fri laddning av elbil, hög service, kortare avstånd
och snabb incheckning. Hos oss har du kortare
incheckningstid än på stora flygplatser, vilket bidrar till
en smidig och snabb reseupplevelse.
Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en personlig
flygplats som arbetar för att göra din flygning så säker
som möjligt. Vi prioriterar punktlighet och tillgodoser
dina önskemål.

EN PERSONLIG
HELHETSUPPLEVELSE
Vi vill att du som resenär ska få en helhetsupplevelse
när du flyger till och från oss med Västflyg. Vår personal
har bred kompetens och du ska inte bli förvånad om du
möter samma person som checkar in ditt bagage, som
du senare träffar i säkerhetskontrollen. Vi hjälps åt med
att ta hand om dig som resenär på absolut bästa sätt.
I samband med att Västflyg nu trafikerar sträckan till
och från Stockholm är vi glada över att kunna erbjuda
ännu bättre service till våra resenärer, med allt ifrån lokal
kabinpersonal till en superproffsig servicedisk. När du
flyger via Trollhättan-Vänersborgs flygplats kommer du
alltid bli bemött med ett leende.
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TERMINALEN
Vår terminal är ljus, välorganiserad och tilllgänglighets
anpassad. Här är det enkelt att hitta rätt. Centralt
ligger avgångshallen med café, säkerhetskontroll och
utgång till planen. Här har vi bland annat sittplatser med
laddningsstationer för datorer och telefoner. Det som du
märker allra först när du kommer hit är att allt fungerar
smidigt och att det är en engagerad och kompetent
medarbetarstab som hjälper dig tillrätta. Under år 2021
har vi dessutom nyrenoverat avgångshallen för att
göra vår flygplats ännu bättre för dig som resenär. God
service är vårt ledord. Om du behöver en taxi hjälper vi
dig med det, och om du har förbeställt en hyrbil är det
hos oss du hämtar nyckeln.

CAFÉ
I caféet kan du äta dagens lunch eller något från vår
à la carte-meny. Här serveras också fräscha mackor,
sallader och du kan fika gott eller bara ta en läsk. Om du
vill ha frukt, smörgåsar eller annan catering med dig på
planet eller konferensen så ordnar vi det.

KONFERENS
På flygplatsen kan du boka konferenser med upp till
15 deltagare. Vi har två konferenslokaler: en för 15
deltagare och en för 6 deltagare. Lunch och fika ordnar
flygplatscaféet efter beställning.
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FLYGSKOLA
Flygskolan Alpha Aviation Academy AB driver sin verksamhet på TrollhättanVänersborgs flygplats sedan 2020. Här erbjuds flygutbildning som modulkurser för
EASA-certifieringar. Flygskolan är specialiserade på modulkurser CPL, ME och IR, och
all flygutbildning sker i moderna tvåmotoriga flygplan av typen DA42. På flygplatsen
finns också flygskolan eFlight Training som erbjuder delar av sin flygutbildning på
distans. Utbildningen ges på svenska och engelska.

Vi kan hjälpa er både på jobbet och hemma.

Vi är det kompletta städbolaget.
Vi är ett städföretag som lägger stor vikt vid kvalitét och service. Vi
har förtroende från kontorshus, varuhus, livsmedelsbutiker, banker,
industri, bussbolag, fastighetsbolag, flygbolag, privatpersoner mm
att ta hand om deras dagliga städ. Detta är vi oerhört stolta över
och vi gör allt för att våra kunder ska få bästa möjliga service.
Läs mer på www.tristarab.se

SÄKERHET
För oss är säkerheten det viktigaste. Att du känner dig säker före, under och
efter din flygning. I vårt flygledartorn har vi full kontroll på flygtrafiken och gör
väderobservationer. När du passerar vår säkerhetskontroll gäller samma regler oavsett
om flygningen sker inrikes eller utrikes. För oss är din flygsäkerhet alltid i fokus och
vi ser till att alltid vara på topp genom regelbundna kontroller inom flygplatsens olika
områden.

Lysekil – Framtiden är blå
Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig
maritim forskning och företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett
naturligt utvecklingsområde med stor potential. Vi satsar på
det som finns i, vid och på havet!

Lysekil.se
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HÅLLBARHET
Att ta ansvar i de stora frågorna – hur vi lever, hur vi
påverkar vår miljö och hur vi tar hand om och bemöter
varandra – är viktigt för oss. Trollhättan-Vänersborgs
flygplats arbetar med en rad åtgärder för att agera
som ett föredöme inom hållbarhet. De maskiner och
fordon som vi använder gällande flygplatsdriften är i
det närmaste fossilfria. För att fortsätta utveckla vårt
hållbarhetsarbete är vi partners till Fly Green Fund och
Grön Flygplats. Vi utreder också hur framtidens flygplats
ska kunna se ut utifrån ett hållbart perspektiv. För
Trollhättan-Vänersborgs flygplats är det en självklarhet
att skriva under på FN:s globala mål för ett hållbart
samhälle.

FLY GREEN FUND
Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation
genom vilken privatpersoner, företag och offentliga
organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att
klimatreducera sina flygresor. Målet är att få igång
storskalig lokal produktion av hållbart flygbränsle i
Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige
och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränslen
framåt, vilket är en viktig del i arbetet för att minska
flygets klimatpåverkan globalt.

GRÖN FLYGPLATS
Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala
flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision
är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd
mellan människor. Vi jobbar för klimatsmarta flygplatser,
ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt
svenskt flyg 2045.

Välkommen till din lokala bank i Trollhättan

handelsbanken.se/trollhattan
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TIDSVINST PÅ HÖG NIVÅ
Västflygs resor mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats
och Stockholm är ett lyft för hela regionen. Genom
resandet berikar vi våra liv, vi skapar arbetsmöjligheter
och vi får möjlighet att träffa våra nära och kära. Med
vårt stora upptagningsområde underlättar Västflyg för
tiotusentals människor som vill komma till väst- och
ostkusten.
Västflyg vill med flygsatsningen bidra till en viktig del
av infrastrukturen genom att erbjuda tidseffektiva
och därmed kostnadseffektiva resor, genom färre
hotellnätter och mindre förlorad tid på arbetet. Det lokalt

förankrade bolaget ger goda möjligheter till att anpassa
tidtabell och turtäthet till kundernas önskemål så att det
optimerar nyttan för kunderna.
Västflygs vision är att erbjuda hållbara flygresor från
Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Här ges möjlighet
till att bidra till ännu miljövänligare flygresor genom
Fly Green Fund. Att tänka hållbart, även inom flyget,
är en nödvändighet och vi är stolta över att agera som
ett föredöme inom branschen. Västflygs mål är att i
framtiden kunna erbjuda ett fossilfritt flyg så snart det är
tekniskt möjligt.

TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG

www.visittv.se
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EN DESTINATION
– MÅNGA
UPPLEVELSER

SNABBA FAKTA OM VÅR
FLYGPLATS
Ägare: Fyrstads Flygplats AB, som i sin tur ägs
till 100 procent av kommunerna Trollhättan,
Vänersborg, Uddevalla och Lysekil
Bildades: 1984

Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en port in till både
natursköna vyer, spännande kultur och intressanta
möten. Med Bohuskusten är regionen starkt förknippad
med sol, bad och sina korallrev och i Trollhättan
stoltserar man med sin internationellt erkända
filmproduktion. Vänersborg är regionhuvudstaden som
ligger vid Vänern – Europas tredje största sjö. Regionens
långa kuststräckor, ofta flera mil långa, är ett signum
som vi är stolta över. Turister från hela Sverige och
Europa besöker årligen vår region och många gånger
är det vår flygplats som blir deras första möte med vår
unika destination.

Banans längd: 1 710 meter
Banans bredd: 30 meter
Flygplatskod: THN/ESGT
Antal anställda: 15
Reguljärflyg: Ja, efter två år utan reguljärflyg
startar det lokala flygbolaget Västflyg upp
linjetrafiken till Stockholm.
Charterflyg: Ja

Våra
lediga
tjänster

GKN Aerospace
utvecklar morgondagens flyg för en
mer hållbar framtid!
http://gknaerospace.com

www.fyrstadsflyget.se • info@fyrstadsflyget.se
www.vastflyg.se • info@vastflyg.se

Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn!
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Tel: 0520-825 00

