Du är med och utvecklar Kalmar Öland Airport – stort tack för din hjälp!
Varje dag flyger närmre 700 människor till eller från Kalmar Öland Airport. Vi jobbar kontinuerligt
för att det ska finnas ett attraktivt linjeutbud härifrån, för vårt näringsliv och för dig som bor här och
reser, både privat och i jobbet. Men även för dem som vill besöka vår region. Vi arbetar också
kontinuerligt för att du som resenär ska ha en bra upplevelse i samband med din flygresa.
Det är nu femte året vi genomför den här typen av kvalitativ undersökning bland våra resenärer.
Kanske är du en av dem som besvarat våra frågor förut. Dina svar ger oss underlag för att jobba
vidare med förbättringar för dig som resenär. Nedan ser du vad vi jobbar med just nu i den
förbättringsprocessen.

 Etapp två av om- och tillbyggnaden av vår parkering är i gång. Under 2018 kommer ni se en
ny närliggande parkering och ett nytt entréområde växa fram. Det tillkommer ytterligare 70
p-platser inom bom och man betalar vid utfart. Enklare och snabbare. Ytorna för på- och
avstigning samt taxiuppställningsplatserna förbättras och även tillfartsvägarna.
 Vi har nyligen adderat ett lokalt cafésortiment för försäljning i vår egen butik, som alltid är öppen
och nu har vi även satt in en kortautomat med närrostat kaffe i avgångshallen.
 Vi utökar öppettiderna i baren och taxfree så nu har vi, utöver vid charteravgångarna, även öppet
torsdag och fredag em. Om vi ser att detta ger en positiv effekt kommer vi försöka utöka
öppettiderna ytterligare. Det långsiktiga målet är att kunna ha öppet vid alla avgångar.
 Vi uppdaterar sortimentet i vår butik och lyfter in fler regionala och resesmarta produkter.
 Vi har tagit över försäljningen av reklamytorna på flygplatsen och kommer efterhand
uppdatera dessa ytor för att de skall addera till en mer attraktiv och harmonisk hallmiljö.
 Vi testar och utvärderar nya idéer för att förbättra flödet i säkerhetskontrollen.

Tack för ditt engagemang och trevlig resa önskar alla vi som jobbar på Kalmar Öland Airport!
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