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Ett framgångsrikt år för Linköping City Airport

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.



Välkommen till ett 
nytt spännade år med 
Linköping City Airport!

Vilket år det har varit! Aldrig har 
vi haft så många resenärer. Under 
2014 har fler än 150 000 passa
gerare rest med SAS och KLM till 
olika hörn av världen. Det innebär 
en passagerarökning med 30 %.

I våras invigde vi också vår 
 Business Lounge som blivit mycket 
populär bland våra mest frekventa 
resenärer.

 I somras asfalterades banan om 
vilket innebar att vi checkade in 
passagerare både i Linköping och 
i Norrköping och körde med flyg
buss städerna emellan. Stort tack till 
Norrköping Flygplats för ett mycket 
bra samarbete! 

Nu ser vi fram emot ett nytt och 
intressant år på flygplatsen.

Våra kurser för flygrädda har 
 blivit en stor succé och den 10 feb
ruari erbjuder vi nästa, i form av en 
kvällsföreläsning.

Våra kvällsaktiviteter med spän
nande föreläsare har också blivit 
mycket uppskattade. Nästa pla
nerade event är den  4 februari 
då världens största mäklar kedja, 
Re/Max, kommer tillsammans 
med  Nykredit Bank och pratar 
om fastighets investeringar i södra 
Frankrike.  Man kommer även pre
sentera  regionen i dess helhet och 
de  spännande projekt som är på 
gång, t ex Eco Valley. 

Avslutningsvis, varmt välkommen 
till Linköping City Airport för ett 
event eller som vägen ut i världen!

Camilla Lejon
VD, Linköping City Airport

Från Linköping till London  
på under 4 timmar!
London har kommit närmare Östergötland. 
SAS erbjuder nu marknadens snabbaste res
tid  mellan Linköping och London: under fyra 
timmar i båda riktningar! 

Om du tar första flyget från Linköping   
kl. 6.05 till Köpenhamn hinner du  nämligen 
med den anslutande flight som landar i 
 London redan klockan 8.45 (vardagar). 

Perfekt för dig med ett tidigt affärsmöte 
eller om du är sugen på shopping och vill 
vara på plats när affärerna öppnar.

Nya destinationer hos KLM
Nu har KLM presenterat några av årets ny
heter. Under våren börjar de flyga till bland 
annat Edmonton, Bogota, Cali, Belfast, 
 Krakow och Montpellier. Så varför inte prova 
något nytt? Du flyger smidigt från Linköping 
City Airport via Amsterdam.

Nu har vi passerat den magiska gränsen!  
Linköping City Airport har under 
2014 haft ett strålande år med en 
passagerar ökning på hela 30% 
jämfört med 2013.  

Vi kan  dessutom konstatera att den 
 magiska  gränsen på 150 000 passage
rare passerades i fjol.

En stor anledning till ökningen beror på 
att SAS under våren började trafikera flyg
platsen samt att KLM som funnits sedan 

 tidigare, fortsätter att växa kraftigt. 
– Det är fantastiskt roligt att fler och fler, 

både affärsresenärer och  privatresenärer, 
upptäcker hur bekvämt och smidigt det 
är att flyga från Linköping, säger en stolt 
 Camilla Lejon, VD på Linköping City 
 Airport, och hälsar både gamla och nya 
resenärer  välkomna till flygplatsen   under 
2015.  

Passagerarna kliver på SAS premiärtur från Linköping City Airport i april 2014.



SAS förnyar långdistansflottan med 
ny design, nya stolar, nytt underhåll-
ningssystem samt trådlöst internet. 

Det första ombyggda planet kommer  vara 
i trafik i mitten av februari 2015 och ger 
SAS kunder en helt ny upplevelse vid lång
flygningar. 

Airbus A330 Erik Viking som är SAS 
 första flygplan att uppgraderadas, är nu 
i slutfasen av sin stora ombyggnation där 

hela kabinen förnyas. Det är startskottet för 
SAS satsning på långdistansflottan där sju 
existerande flygplan byggs om samtidigt 
som nya flygplan kommer in från och med 
hösten 2015. 

– Vi glädjer oss mycket till att snart kunna 
presentera den nya kabinen för våra kun
der. Detta kommer innebära ett stort lyft för 
SAS och ger våra kunder en helt ny rese
upplevelse, säger Eivind Roald, Executive 
Vice President Commercial på SAS.

Flygplanen byggs om löpande, vilket gör 
att majoriteten av flygplanen har den nya 
kabinen i slutet av 2015. 

SAS Airbus A330 Erik Viking kommer i 
startskedet främst flyga mellan Köpenhamn 
och USA.

Arbetet bakom kulisserna går att följa på 
scandinaviantraveler.com där det varje dag 
publiceras artiklar, bilder och filmer med in
formation om den nya kabinen.

Snart premiär för SAS nya moderna kabiner 
Bilder från www.scandinaviantraveler.com där du också kan följa arbetet bakom kulisserna.

Snart premiär för SAS nya moderna kabiner 

Nu kan du resa från Linköping City 
Airport när du bokar paketresor hos 
Apollo, Ving, Sembo och Airtours. 

Välj resmål, hotell och antal dagar efter eget 
önskemål. Du kan boka allt från en week
endresa till en Europeisk storstad, till en golf
semester med allinclusive på karibisk ö. Du 
flyger bekvämt med SAS och KLM. Valfrihet 
och trygghet i ett. 

Läs mer och boka hos respektive rese
bolag (välj Linköping som avreseort) eller 
kontakta din resebyrå.

Paketresor med Apollo, 
Ving, Sembo och Airtours 



Drömmer du om  
ett hus i Frankrike?
Den 4 februari är du välkommen till Linköping City 
Arport på kvällsföredraget ”Franska Rivieran - 
 möjligheter och investeringar”. 

Evenemanget arrangeras av Gudrun Bjarnadóttir  mäklare och 
ägare av RE/MAX LEA Properties fastighets förmedling i  Cannes, 
RE/MAX mäklare Viveka Edquist, Eric Tourneboeuf från Riviera 
 Selections och sist men inte minst Lisa Bastholt från Nykredits 
 kontor baserade i Cannes. 

Evenemanget börjar kl 18.00 och innehåller en  presentation 
av franska rivieran och fastighetsmarknaden samt bolåne
möjligheter med Nykredit Cannes. Sedan följer diskussion och 
frågestund samt en lättare måltid. Evenemanget avslutas vid 
21.00. 

Under kvällen har du även chans att vinna en drömresa  
(inkl. flyg,  boende och en middag) till Nice för två personer. 

Är du intresserad? Vänligen skicka in en anmälan om 
ditt deltagande, före den 30 januari, till Camilla Lejon på  
camilla.lejon@linkopingcityairport.se

Rädd att flyga?
Vår populära kurs för flygrädda med pilot Magnus  Bäcklund och 
 psykolog Olle Wadström är tillbaka. Denna gång som kvällskurs.

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: 10 februari
Tid: kl. 18.00–21.00
Plats: Gate 1, Linköping City Airport
Pris: 995 kronor inkl. moms (fika ingår)
Anmälan: camilla.lejon@linkopingcityairport.seOlle Wadström

Magnus Bäcklund

Vi finns på Resemässan i 
Norrköping och Linköping
Välkomna till Linköping City Airports monter på Resemässan 
i  Norrköping och Linköping. Här kan du prata resor med oss 
och våra samarbetspartners. 
Hoppas vi ses!

Lördag 24 januari
Resemässan
Louis de Geer, Norrköping

Lördag 7 februari
Resemässan
Konsert & Kongress, Linköping


