المصادف من يوم  12مارس سيقام استفتاء
شعبي بخصوص تحديد مستقبل مطار
فستروس.

السؤال الذي يجب اإلجابة عليه هو” هل توافق على ان يتم إيقاف العمليات والخدمات
التي تقوم بها شركة مطار فستروس الجديد من قبل إدارة مدينة (فستروس)”؟ نعم  /ال
المطارات جزء من البنية التحتية ال تقل اهميه من
.السكك الحديدية ،الموانئ ،الطرق

Simulator på
OSM Aviation Academy

الوظائف والتعليم وعائدات الضرائب
يوجد في فستروس أكبر مركز لتدريب الطيارين
المحترفين في منطقة دول شمال اوروبا حوالي 300
طالب في خمس مدارس للطيران .سنة  2016بفضل
هذه المدارس وشركات اخرى متواجدة في المطار
قدموا عائد ضريبي بقيمة  21.7مليون كرون للبلدية،
 11.5.مليون لإلقليم و 56.4مليون الى المقاطعة

للمزيد من المعلومات عن مطار
فستروس ،او لالطالع على
المصادر ،الرجاء قم بزيارة
.الموقع الرسمي
bevaraflygplatsen.se

مطار فستروس أكثر من مجرد شركة
بإمكاننا انتهاز الفرصة واستغالل المطار بما يمتلكه من
تصاريح واسس مطلوبة الستقبال مختلف الطائرات على
سبيل المثال طائرات اإلسعاف و اإلطفاء و الشرطة
وطائرات القوات المسلحة وغيرها .باإلضافة الى مهامه
األساسية كمطار للركاب على نطاق عالمي .يمتلك أيضا
التصاريح للتدريب على الطيران.
والتصاريح هذه مربوطة باسم شركة المطار ،في حالة الغاء
المطار تلغى جميع التصاريح معه مما يؤدي الغاء كل هذه
الخدمات لمدينة فستروس

مكافحة الحريق
تمتلك السويد االن على طائرتين لمكافحة الحريق
وفي حال نشوب حريق يمكن للطائرتين
االنتقال الى فستروس بسرعة وتقوم بإخماد الحريق بكفاءة
.عالية قبل االنتشار
الدفاع المدني والعسكري
تقول إدارة مجلس المقاطعة
إذا تم اغالق المطار سوف يؤدي ذلك الى”
عواقب في سرعة التأهب لقطاعي الدفاع المدني
”والعسكري

طائرة إسعاف بابكوك
في مطار فستروس 2020

البيئة

حلول عام  2030ستكون الرحالت الداخلية في
السويد خالية من الوقود الضارة للبيئة .فستروس
لديها القدرة واالمكانية لتغيير الطيران بوقود صديقة
للبيئة ،وهذا جيد ليس لفستروس فقط بل للعالم
.اجمع

واحدة من اجدد طائرات السويد
لمكافحة الحرائق
تم شراؤها في عام 2020

رحلة اإلسعاف

يتم استخدام المطار مرة أو مرتين في
.األسبوع من قبل طائرات اإلسعاف
عندما تسوء األحوال الجوية تحتاج الطائرات
المروحية
التابعة للقطاع الطبي الى مطار للهبوط
الختصار الوقت في اسعاف المريض ،اضافة الى ذلك
.ممكن ارسال سيارات اإلسعاف في مهمات اخرى
اغالق مطار فستروس ممكن ان يقلل من فرص
تنفيذ

طائرة كهربائية سويدية الصنع
من قبل شركةHeart Aerospace
تدخل بالخدمة عام 2026

التكاليف
تبلغ إيرادات مدينة فستروس  10.6مليار ،تقريبا 25
مليون من المبلغ االجمالي يتم انفاقه على المطار.
من وجهة نظرنا انه مبلغ مناسب بالنظر الى القيمة
.والخدمات التي يقدمها المطار الى المدينة وسكانها
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