
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.

Rädd att flyga?
Vår populära heldagskurs för flygrädda med pilot Magnus 
 Bäcklund och psykolog Olle Wadström är tillbaka i höst. 

Magnus föreläser om flygning och Olle berättar om vad som 
 skapar flygrädsla och hur man botar den. Under kursen kommer 
du öka din kunskap om flygning samt lära dig hur och varför  fobier 
utvecklas och botas. 

Datum: Söndag den 12 oktober 
Tid: kl. 9.00–17.00
Plats: Gate 1, Linköping City Airport
Pris: 2 000 kronor inkl. moms (fm fika, lunch och em fika ingår)
Anmälan: camilla.lejon@linkopingcityairport.se

Magnus Bäcklund

Olle Wadström

Inspirerande kväll med Per Östberg
Varmt välkommen till en inspirerande kväll med före
läsaren Per Östberg som berättar om sitt liv som globe
trotter och framgångsrik entreprenör i Sydafrika. 

Seminariet är kostnadsfritt. Vi har begränsat antal 
 platser så först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 
den 12 september. Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: Onsdag 17 september 
Tid: 18.00 
Plats: Linköping City Airport, Åkerbogatan 20

Anmälan till: camilla.lejon@linkopingcityairport.se
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Välkommen tillbaka till 
Linköping City Airport!
Efter en lite annorlunda sommar 
är vi nu tillbaka med trafiken på 
 Linköping City Airport!

Tack vare ett mycket bra sam
arbete med Norrköping Flygplats 
och en mycket bra insats av vår 
personal har trafiken rullat på 
som vanligt. Det har även varit en 
 rekordsommar! Passagerar antalet 
har ökat rejält med över 40% 
både i juni och juli.

Fler och fler  semesterresenärer 
väljer det bekväma sättet att 
resa från oss. Du kan idag boka 
 paketresor med både VING, 
SEMBO och Airtours med  reguljär   
fl  yg från Linköping.

Du väljer resmål, antal dagar 
du vill vara borta och hotell från 
 arrangörernas ordinarie utbud.  
Nu finns vi även med i SAS 
 lågpriskalender!

En mängd olika aktiviteter är 
 inplanerade i höst och  vinter. 
Du ser några här i Nyhets
bladet, dessutom är vi med under 
 Mjärdevistafetten. Där kommer 
både KLM och SAS vara på plats 
och lotta ut finfina priser bland 
 deltagarna i loppet.

Vi ses på Linköping City Airport!

Camilla Lejon
VD, Linköping City 
Airport

Ny säkerhetsansvarig
Vi välkomnar Niclas Axén, ny säkerhets
ansvarig på Linköping City Airport. 

Niclas är uppvuxen i Katrineholm 
och är utbildad säkerhets  i ngenjör 
med  inriktning samhällsskydd och 
 beredskap. Han har  tidigare  arbetat 
på bl.a.  Stockholm Skavsta Flygplats 
och Norrköping flygplats. Han har 
även bakgrund inom sjukvården, rätts
psykiatrin och Polismyndigheten. 


