
FAQ för aktionsdeltagare före anmälan

Framtiden eller Flyget 2020

Varför måste jag skriva upp mig i förväg? 

Vi har valt strategin med en stafettaktion iom coronarestriktionerna, för att det inte ska bli trångt 

eller för mycket folk på området samtidigt. 

För att stafettaktionen ska fungera är det viktigt att du kommer den tid du skrivit upp dig. Om du får

förhinder eller vill byta skift, kontakta oss som håller i aktionen på 

flyglarmarlandahemsida@gmail.com. 

Hur undviker vi smittspridning under aktionen? 

Eftersom aktionen genomförs i skift blir vi inte mer än 10-30 personer på området åt gången.

Vi kommer att gå igenom rutiner för att hålla avstånd under aktionsdagen och vi hjälps åt att 

rengöra verktyg innan vi lämnar dem till någon annan vid protestbygget. 

Det finns möjlighet att tvätta händerna vid aktionsplatsen. 

Aktionsdeltagare tar med sig egen matlåda och vattenflaska. 

Tänk på att hålla avstånd även under din resa ut till Arlanda. 

Bra att veta: flygplatsbolaget har krav på munskydd inne i flygplatsbyggnaden om du behöver gå 

in. Ta med eget munskydd (hemmagjort eller köpt) så kan vi hjälpas åt att minska 

smittspridningen. 

Har aktionen sökt demonstrationstillstånd?

Nej. Vi anser att vi har rätt att vara på flygplatsen för att uttrycka vår åsikt tillsammans och för det 

ber vi inte om tillstånd.

I Sverige är det är inte olagligt att demonstrera utan att ha sökt tillstånd. Polisen kan däremot 
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anvisa en annan plats om de kan hävda att demonstrationen stör ordningen. Om aktionen tvingas 

flytta, kommer vi på plats tillsammans ta ställning till hur vi gör. 

Tänk på: Till skillnad från vår aktion förra året, då vi störde leveransen av flygbränsle, är syftet med

just den här aktionen inte att störa själva verksamheten på flygplatsen. Vårt protestbygge kommer 

däremot att störa Swedavias berättelse om flyget och flygplatsen som en möjlig del av en hållbar 

framtid. 

Delar av flygplatsområdet är ett skyddsobjekt. Ökar det risken för att polisen agerar 

aggressivt? Hur håller vi oss trygga tillsammans på aktionsdagen? 

De delar av flygplatsen som räknas som skyddsobjekt är tydligt markerade och avspärrade. Vi 

kommer inte befinna oss innanför det område som omfattas av skyddsobjektslagstifningen.

Vi kommer upprätthålla en kontakt och dialog med polisen innan och under dagen för att lugna 

polisen.  

Vi väljer att uppträda lugnt och vi organiserar oss i mindre grupper (s.k. vängrupper/affinitygroups) 

så att ingen behöver vara ensam i aktionen. 

Vi har valt att bygga vår gate till en hållbar framtid för en stark, fredlig och färgglad protestform för 

hela familjen.

Vad är aktionsträning och varför kan det vara bra att delta på träning inför aktionen?

En aktionsträning är vad det låter som: ett tillfälle då aktivisterna får möjlighet att förbereda sig för 

aktionen. Det handlar om information om platsen, upplägget och tidsförloppet. Vi kommer också att

gå igenom former för gemensamt beslutsfattande och kommunikation som används om något 

oförutsätt skulle hända. 

Det handlar också om att få tid att skapa vängrupper, förbereda sig mentalt för olika möjliga 

situationer samt för möte med polis och allmänhet. Det ökar oftast tryggheten, tilliten och modet 

när det väl är dags. 

Vad behöver jag ha med mig på aktionsdagen?



Matlåda

Vattenflaska

Regnkläder/solkräm och keps, beroende på väder 

Gärna munskydd och egen handsprit om du har.

Sittunderlag 

Obs! ta INTE med dig egna verktyg ut till Arlanda, det kommer att finnas verktyg att låna på plats. 

Det blir lättare att hålla rätt på prylar och hålla avstånd om vi inte är för många som bygger 

samtidigt. 

Hur reser jag bäst ut till Arlanda? 

Det går SL-bussar från Märsta station och UL-bussar från Uppsala under hela dagen och natten. 

Tyvärr finns det inga cykelbanor ända ut till flygplatsen.

Tänk på att parkering är mycket dyrt ute vid Arlanda om du åker bil. 


