
Krav på ny officiell arbetsgrupp: ”Stockholms styre måste ge
besked om de är beredda att lägga ner Bromma och flytta
flygtrafiken till Arlanda”
Tillsätt en blocköverskridande arbetsgrupp som arbetar fram en officiell hållning från Stockholms stads sida om nedläggningen
av Bromma flygplats. Det kravet kommer nu från socialdemokraterna som lägger en skrivelse i kommunstyrelsen nästa vecka,
det skriver Dagens industri.

Nyligen meddelade moderaternas partiledare att partiet centralt nu ställer sig bakom en nedläggning av Bromma om man samtidigt genomför
en utbyggnad av Arlanda. Moderaterna i Stockholms stad har ännu inte meddelat om de står bakom partiets linje. Om inte Stockholm lämnar
besked så riskerar en nedläggning av Bromma att dra ut på tiden – och därmed försena planerna på tusentals bostäder och utbyggd
kollektivtrafik vid flygplatsområdet.

– Tidigare har den här frågan gått i stå eftersom det inte funnits stöd i Sveriges riksdag för en nedläggning. Nu har moderaterna på riksplanet
svängt, och därmed har vi ett nytt läge där vi faktiskt har möjlighet att göra verklighet av detta efter alla dessa år. Dock finns det ingen rak linje
från det blågröna styret i Stockholms stad, utan det har varit olika besked. Därför vill vi ha en arbetsgrupp som tar fram en officiell hållning i
frågan, det skickar en stark signal till alla involverade aktörer och kan skynda på processen. Det säger Karin Wanngård, oppositionsborgarråd
(s), Stockholm.

– Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr måste säga vad majoritetens linje är. Det går inte att ducka denna fråga under hela mandatperioden,
då slösar vi bort tid vilket skulle försena tusentals bostäder och utbyggd kollektivtrafik. Vi vet att även miljöpartiet i Stockholms stad under förra
mandatperioden var för en nedläggning av Bromma för att istället lägga flygtrafiken på Arlanda. Därmed borde det finnas en möjlighet för det
nuvarande styret i Stockholm att gemensamt lägga fram ett sådant besked, om det nu är så att Finansborgarrådet delar sin partiledares linje i
frågan.

Bakgrund

På onsdag 5 juni lägger socialdemokraterna en skrivelse i kommunstyrelsen i Stockholms stad där man kräver att staden inrättar en särskild
arbetsgrupp som ska ta fram ett ställningstagande för flygtrafiken i regionen och som därmed tydliggör stadens hållning. Ställningstagandet
ska sedan behandlas av kommunstyrelsen
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