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Saab 2000 flyger på hemmaplan. 
 
 
Efter åtta år med ett antal olika flygoperatörer på tre kontinenter är det nu för 
första gången dags för Saab 2000 att flyga i linjetrafik från Linköpings 
flygplats! 
 
”Vi tycker att det är mycket roligt men också på tiden att Saab 2000 hittat hem” säger 
Michael Grahn, PR och informationschef  på Saab Aircraft Leasing. ”Linköpings flygplats 
har stor potential mitt i länet och vi hoppas förstås att få se Saab 2000 mer över Linköping 
framöver. Här på hemmaplan finns också stor teknisk kompetens genom Saab Aircraft 
vilket är attraktivt för flygbolagen.” 
 
City Airlines dagliga linje till Göteborg och vidare till London Gatwick och Manchester 
kommer under två veckor i november att flygas av en Saab 2000 från Golden Air (normalt 
flyger Golden Air Saab 2000 i Finland, då mellan Helsingfors och Stuttgart). Tack vare 
Saab 2000´s höga fart kan det jetplan som normalt trafikerar linjen lätt ersättas utan några 
större förändringar i tidtabellen. 
 
”Saab 2000 kan vara en möjlighet för oss, säger Tom Ericsson, VD för City Airline. 
Flygplanet flyger nästan lika fort som en jet men kan landa på mindre flygfält vilket gör att 
man kan flyga till fler destinationer. Vi tittar därför aktivt på Saab 2000 som ett kompliment 
och ser fram emot passagerar reaktionen de här veckorna med Golden Air’s Saab 2000.” 
 
Saab Aircraft Leasing är en del av affärsområdet Saab Aviation Services och handhar en 
portfölj av ca 300 Saab 340 och 2000, leasade till 28 flygbolag världen över. SAL har 38 
anställda med huvudkontor i Washington DC  och regionkontor i Stockholm, Tokyo och 
Sydney.  
 

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet 
inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till 
systemintegration. 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Dag Waldenström, marknads- och försäljningschef, Saab Aircraft Leasing,  
0708 – 894 600   
dag.waldenstrom@sal.saab.se 
 
Michael Grahn, PR- och informationschef, Saab Aircraft Leasing, 0709 – 500 166 
michael.grahn@sal.saab.se 
 
www.saabaircraftleasing.com 
 


