
Allmänna råd och tips till besökare av Dala Airport 50års jubileum 

Betalning 

• Fri entré 

• Kortbetalning eller betalning med Swish eftersträvas vid övrig försäljning, kontanter tas emot 

på vissa ställen 

Mat och dryck 

• Ett flertal serveringar finns inne på området men på grund av förväntat stort antal besökare 

kan köer uppstå. 

• Ta gärna med egen mat och dryck till det utbud som finns att köpa på området, dricksvatten 

finns tillgängligt utan kostnad för besökare. 

Trafik 

• Om möjligt; samåk, cykla eller lokaltrafik 

• Var uppmärksam på skyltningar till flygdagen 

• Det finns olika parkeringsplatser för besökare till flygdagen, följ särskilda anvisningar när du 

kommer 

• Handikapp-, cykel- och motorcykelparkering kommer att finnas på särskilt anvisade områden, 

följ skyltning 

• Det finns risk för omfattande köbildning, var ute i god tid 

• Camping kommer ej att vara tillåten på parkeringsytorna. 

Säkerhet 

• Tänk på hörseln, flygplan och helikoptrar genererar höga ljudnivåer, använd hörselskydd och 

ta med sådana till barnen. Hörselproppar delas ut gratis men de är i huvudsak anpassade för 

vuxna och kan vara svårt att anpassa till barn. 

• Det är inte tillåtet att ta sig förbi upprättade avspärrningar, detta medför fara.  

• Det är inte tillåtet att medföra vapen, knivar eller andra vassa föremål in på området 

• Det är förbjudet att använda drönare på området 

• Besökare som medför små barn ombedes skriva sitt namn och mobilnummer som fästes på 

tex barnets arm 

• För husdjurets skull, lämna dem hemma 

Att tänka på  

• Klä dig rätt med hänsyn till rådande väder, det blåser ofta på ett flygfält – kolla 

väderprognosen dagen innan 

• Ta med dig promenadvänliga skor, det är relativt stora avstånd på området 

• Glöm inte solglasögon, flygplan liksom solen, är uppe i luften och glöm inte solkräm 

• Skräpa inte ned, använd utplacerade sopkärl. 

• Tag gärna med dig en lättare stol, typ ”strandstol”, det kommer att finnas områden som är 

anpassade för detta 

• Fotografering är tillåten inom evenemangsområdet 

• Mobiltelefonnätet kan vara belastat 

• Ange, inom familjen, var och när ni återsamlas om någon skulle tappas bort. 

 


