
BLI EN SAMARBETSPARTNER MED
ALLRESOR & AIR FRANCE KLM

Flyget står idag för 2-3% av de globala CO2 utsläppen. 
Om inget görs säger prognosen att detta kommer öka till 22% redan år 2050. 
Hur kan då flyget ställa om och bli mer hållbart? Ett av de mest effektiva sätten att
minska utsläppen är genom hållbart biobränsle, SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Air France KLM arbetar intensivt med detta och behöver partners som är beredda att stötta. 
Idag är priset på hållbart bränsle 2-3 gånger högre än på traditionellt bränsle. 
Tillsammans kan vi öka efterfrågan och påskynda utvecklingen.  

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Vill du vara med och hjälpa till? En investering på 2 500 EUR gör stor skillnad!
Vill du tillsammans med Allresor & Air France KLM snabba på utvecklingen mot ett mer hållbart flyg? 

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan fortsätta resa 
och uppleva världen - på ett mer hållbart sätt!

Lars-Gunnar Sandberg, VD AllResor AB
lars@allresor.se
Tel: 0322-78990

VAD ÄR SUSTAINABLE AVIATION FUEL?

Sustainable Aviation Fuel (SAF) är ett flygbränsle, tillverkat av organiska avfallsströmmar 
som t.ex. använd matolja. Det smälter in perfekt med konventionellt flygbränsle och 
passar alla motorer i alla flygplan, utan att påverka nuvarande processer.

SAF är ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från flyg, 
så mycket som med 75 % jämfört med fossila bränslen. 
Det bidrar även till en cirkulär ekonomi. I åtagandet att minska koldioxidavtrycken 
använder Air France och KLM endast SAF som är verkligt hållbart och certifierat.

Idag står SAF för mindre än 1 % av bränslet som används på kommersiella flygningar. 
Detta måste förändras. Genom att gå med i SAF-programmet för företag 
påskyndar du produktionen och användningen av SAF, 
vilket gör flyget mer hållbart – nu!

Mot ett hållbart flyg -
tillsammans kan vi göra skillnad


