
Linköping City Airport är idag regionens ledande reguljärflygplats. Flygbolag som trafikerar flygplatsen är KLM med upp till tre dagliga turer till Amsterdam och SAS 
med två dagliga turer till Köpenhamn    . Totalt når man över tusen destinationer över hela världen från Linköping City Airport.

APRIL 2014
SAS HAR LYFT FRÅN LINKÖPING 
EN HALV MILJON PASSAGERARE MED KLM

Grattis Fredrik, resenär nr 500 000! 
Nu har över en halv miljon rest med KLM från Linköping

AIRPORT NEWS

Sedan starten i mars 2008 har en halv miljon passagerare rest med 
KLM till och från Linköping! Fredrik Engquist från företaget Inficon 
blev den lycklige passagerare nr 500 000 och överraskades vid 
ankomsten till Linköping. Han uppvaktades med blommor och ett 
Flying Blue guldkort av KLMs Sverigechef Lisette Klomp Beuters, 
KLMs Key account manager Linda Söderberg, och Linköping City 
Airports VD Camilla Lejon.

Omläggning av flygtrafiken  
under vecka 28–33
I sommar kommer start- och landningsbanan på  
Linköping City Airport att få ny asfalt. Det inne-
bär tillfälliga förändringar för dig som reser till 
och från Linköping.

» Under perioden vecka 28–33 kommer SAS att ställa in sin trafik 
till och från Linköping City Airport.

» KLM kommer att flyga som vanligt men starta och landa på 
Norrköping Flygplats.

» Incheckning och säkerhetskontroll sker på Linköping City  
Airport. Incheckningen stänger 1 timme innan avgång (istället för 
det normala 30 minuter). Vi uppmanar därför alla resenärer att 
komma i extra god tid.

» Man kliver sedan ombord på en transferbuss som kör direkt från 
vår platta till planet som står parkerat på Norrköping Flygplats.

Den 30 mars började SAS att flyga från Linköping City Airport till  
Köpenhamn och vidare ut i världen! Det första flyget, SK 1891,  
startade i tid och landade 54 minuter senare på Kastrup.

– Detta är efterlängtat av näringslivet i hela regionen. Många företag 
har avtal med SAS och väljer idag att flyga från Arlanda. Nu kan vi 
ge dem ett bättre alternativ som sparar både tid och pengar, säger 
Camilla Lejon, VD för Linköping City Airport.

SAS kommer att flyga två turer dagligen till och från Köpenhamn,  
vilket alltså ger 28 förbindelser i veckan. Detta innebär nya mycket bra 

förbindelser till bl.a. Norge, Tyskland och Polen. Man kan t.ex. resa 
från Linköping 06.10 och vara framme i Oslo, Bergen eller Stavanger 
innan 09.30. Med samma avgång från Linköping kan man landa i 
Berlin 09.00 eller i Warszawa 09.40. Priserna är dessutom mycket 
konkurrenskraftiga.

– Vi har ett stort behov av fler flygplatsstolar så denna kapacitetshöj-
ning är efterlängtad, både av näringslivet och privatpersoner. Det är 
mycket roligt att privatresandet också ökar och att fler och fler känner 
till vilka fantastiska möjligheter vi har att enkelt komma ut i världen från 
vår region, säger Camilla Lejon.

Välkommen på inspirationskväll 
Tema: Världen som arbetsfält
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Östsvenska Handelskammaren, Business Sweden och Linköping City 
Airport hälsar dig varmt välkommen till en inspirerande kväll med 
tre föreläsare som berättar om framgångar och utmaningar när de 
arbetar/arbetat ute i världen. Seminariet är kostnadsfritt. Vi har 
begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 
är den 22 april.

Datum: Måndag den 28 april kl. 18.00 – ca 20.00

Plats: Linköping City Airport, Åkerbogatan 20

Anmälan till: camilla.lejon@linkopingcityairport.se
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Moderator: Margita Edström

Efterlängtad premiärtur med SAS


