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Jönköping Airport öppnar porten till världen
Den 1 mars lyfter första flyget på den nya flyglinjen mellan Jönköping och Frankfurt.
En viktig milstolpe som tar hela Jönköpingsregionen ett stort steg ut i världen.
– Frankfurts flygplats har ett globalt linjenät, vilket givetvis skapar enorma möjligheter
för alla som flyger till och från Jönköping, säger Sten Norinder, vd, Jönköping Airport.
Tack vare linjen till Frankfurt blir det inte bara lättare att snabbt ta sig till och från kontinenten, det innebär även betydligt smidigare resor till 100-tals destinationer runt om i världen.
– Nu kan du ta flyget till London, New York eller Shanghai från Jönköping – med en mellanlandning i Frankfurt. Det här är en linje som vi har eftersträvat länge och som öppnar helt nya
dörrar för såväl affärs- som privatresenärer, säger Sten Norinder.
Flughafen Frankfurt am Main är en av världens största flygplatser med många flygbolag
representerade. Enbart Lufthansa erbjuder direktflyg från Frankfurt till mer än 200 destinationer. Frankfurt är den flygplats i världen som har flest internationella linjer.
– Frankfurt-regionen är i sig viktig för Europas näringsliv, men givetvis är det möjligheten att nå vidare ut i världen som gör Frankfurt till en drömdestination för oss, säger Jonas
Ekeroth, vd, Handelskammaren Jönköpings län.
Det brittiska flygbolaget BMI Regional ska i samarbete med Lufthansa trafikera linjen mellan
Jönköping och Frankfurt. BMI Regional har 18 flygplan i sin flotta och flyger idag till över
20 destinationer i Europa. Från Jönköping blir det 11 avgångar i veckan.
– Vi är väldigt stolta för samarbetet med BMI Regional. Det är ett välrenommerat flygbolag
med fokus främst på affärsresor – och som dessutom var Storbritanniens punktligaste flygbolag förra året, säger Sten Norinder.
Flygplanstypen som ska trafikera Jönköping–Frankfurt är en Embraer 145 som tar
49 passagerare. Flygtiden är under två timmar.
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Flughafen Frankfurt am Main

IATA-kod: FRA.
Antal passagerare (2013): 58 miljoner.
Antal landningar (2013): 472 692.
Start- och landningsbanor: Totalt fyra banor.
Två för start och landning samt två som endast är för start respektive landning.
Antal flygbolag: 99.
Antal destinationer: 252 stycken i 107 länder.
Driftbolag: Fraport.
Läs mer på www.fraport.com eller www.frankfurt-airport.com.

Frankfurt

Invånare (2014): 700 815.
Storlek: 248,4 kvadratkilometer.
Antal inkvarteringar (2013): 271, totalt 41 918 sängar.
Antal turister (2013): 4 487 602.
Antal övernattningar (2013): 7 498 881.
Antal konferenser (2013): 68 959, varav 4 230 240 deltagare.
Läs mer på www.frankfurt.se.

BMI Regional

Ägare: Sectors Aviation Holdings.
Huvudkontor: Aberdeen och East Midlands Airport.
Antal anställda: Över 400.
Flygplansflotta: 14 Embraer 145 med 49 säten och 4 Embraer 135 med 37 säten.
Max hastighet: 835 km/h.
Max flyghöjd: 11 278 meter.
Läs mer på bmiregional.com.

Jönköping Airport

IATA-kod: JKG.
Antal passagerare (2011): 82 852.
Antal landningar (2009): 2 821.
Start- och landningsbanor: En bana för start och landning.
Antal flygbolag: Två reguljära (BMI Regional och Nextjet) samt tre charterbolag.
Antal destinationer: Två (Frankfurt och Stockholm) samt charterresor.
Driftbolag: Jönköping Airport AB.
Läs mer på www.jonkopingairport.com.

Handelskammaren i Jönköpings Län

Ägare: Medlemsägd näringslivsorganisation.
Antal medlemmar: Cirka 300.
Mål: Att skapa ökad tillväxt för länets företag.
Vi påverkar genom att se till saker händer. Ex Löntagarfonderna – Högskolan i Jönköping – Götalandsbanan – FRA/JKP.
Vi pratar inte – vi lyssnar och agerar!
Handelskammaren Jönköpings Län är en av cirka 12 000 Handelskamrar runt om i världen.
Läs mer på www.handelskammarenjonkoping.se.

