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Jag ber att få referera till dagens telefonsamtal och göra följande kompletteringar.
Flygplatsdirektör Kjell-Åke Westin anställdes som chef för Bromma flygplats redan år 2009 och
således innan flygplatsen blev en del av aktiebolaget Swedavia. I egenskap av flygplatsdirektör har
Westin således haft mycket god kännedom om regelverket ang. allmän handling eftersom han
innehaft samma chefsställning inom Luftfartsverket.
Direktör Westin har därför som mångårig chef för Bromma flygplats haft full insyn i och kännedom om
gällande planer vad avser Bromma flygplats och dess disposition. Gällande dispositionsplan 2004
fastställd av myndigheten Luftfartsverket har varit och är känd för direktör Westin eftersom denna
dispositionsplan är den som är nu 2011 gällande för flygplatsen. Att dispositionsplanen skall vara känd
är uppenbart eftersom hela processen med kommande förändringar av flygplatsens disposition utgår
ifrån den disposition som gäller idag. Frågan från Hjelmco:s sida aktualiserats med anledning av
flygplatsens genom direktör Westin uppsägning av drygt 35 arrendatorer på flygplatsen och tidigare
möte mellan Swedavia (direktör Westin och koncernchef Chetkovich) och arrendatorerna den 2 febr.
2011, dvs. dagen innan det aktuella e-postmeddelandet med begäran sändes till direktör Westin.
Aktuellt e-postmeddelande från Hjelmco till direktör Westin av den 3 febr. 2011 innehöll vidare
komplett kontaktinformation. Om någon oklarhet hade förelegat om vad ärendet avsåg kunde enkelt
ett telefonsamtal eller svars e-postmeddelande ha gjorts. Hjelmco finns på Bromma sedan 1981.
En likartad händelse har utspelat sig senare 2011 då Hjelmco Oil fått kännedom att ytterligare
dokument skulle kunna finnas i form av en dispositionsplan 2008. Försök att få ta del av denna
misslyckades totalt eftersom den enligt Swedavia inte existerade.Först när handlingen erhölls från
annan källa erkändes att handlingen existerade. Samtidigt kan konstateras att direktör Westin
presenterat delar av samma dispositionsplan 2008 på allmänt möte den 22 april 2009.
Jag bifogar e-postkorrespondens i detta ärende som där har fått ett drag av en Hasse Alfredssons
monolog.
Händelserna beträffande dispositionsplan 2004 och 2008 (den senare är icke fastställd) följer samma
mönster som tidigare ärende på så sätt att underlagen existerar inte förrän Hjelmco antingen har ett
diarienummer på berörd handling eller redan kan förevisa handlingen eller delar av densamma.
Mellan Arrendatorerna och Swedavia föreligger tvist. Tvisten framgår av advokaten Contmans och
Hjelmco Oil:s inlagor till arrendenämnden vilka bifogas.
Hjelmco Oil hemställer att JK i särskild ordning informerar regeringen om det olustiga och omoraliska i
att en part i tvist med en annan part (Hjelmco vs. Swedavia) som samtidigt är myndighet när det gäller
arkivering av offentliga handlingar till denna part måste offentliggöra sina frågor och blotta sitt
informationsbehov. Juridisk handläggare inom Swedavia gentemot part i tvist kan således vara
samma handläggare som är myndighet mot samma part när det gäller tillgång till offentliga handlingar.
Hjelmco Oil AB

Lars Hjelmberg
verkst.direktör
Bilagor: e-postkorrespondens ang. dispositionsplan 2008, 2 st inlagor till Arrendenämnden, dispositionsplan 2008

