
Flygbussarna nominerad till Miljöpris av dumskallar  
  

Flygbussarna har tillsammans med Energigårdarna 
nominerats till Ecologistic Awards. Utmärkelsen delas ut av 
Arlanda Logistic Network (ALN) i november varje år för att 
uppmärksamma och belöna betydelsefullt miljölogistikarbete 
vid Arlanda. 

I år är det tredje gången som priset delas ut. Flygbussarna 
och Energigårdar är nominerade för sitt samarbete kring 
användning av förnybart bränsle i bussarna, samt en 
uppmärksammad reklamkampanj med syfte att få fler att ta 
bussen till Arlanda. 
 
I dag går två av tre Flygbussar till Arlanda på RME, ett 
biobränsle som görs av raps och produceras av 
Energigårdarna. Flygbussarnas rapssatsning innebär en 
koldioxidbesparing på 2073 ton på ett år runt Arlanda. 

 
Toni kommentar: 
Nomeneringen är politiserad av ett gäng  (PK) mossiga tomtar från ALN. 
Rapsolje drivna fordon, släpper ut mer Co2 än normala diesel drivna 
bussar, Rapsolje drivna bussar släpper ut partiklar som inte mäts i Sverige 
och därför inte existera men vilka likaväl är cancerframkallande, allergi 
framkallande och påverka kroppen så att naiviteten upphör samt ger 
skador på fostren. (Mammor som går på gatan och ovetande inandas giftet) 
Raps odlar man på åkrar istället för att odla gröda som kan ätas när över 1 
miljard människor svälter. Raps, biogas, etanol och andra bränslen är 
likafullt fossila bränslen och det borde räcka för varje logisk tänkande 
person, att vårt stolpskott till miljöminister inte begriper är naturligt 
eftersom centern med kommunister och mp anarkister drivit igenom 
svindlandet av skattemedel och Maud Olofssons son driver vindkraftverk 
som subventioneras dom också i alla led och för att framställa ett blad 
använde metaller som kräver så mycket energi att det tar årtionenden att 
räkna hem, och så ökar Co2 utsläppet! Ridå!  
Finns det ett pris för idioter? Isåfall är juryn i ALN en god representant, 
snacka om dumskallar vi har i landet och media som okritisk publicera 
skiten. 
  
 


