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Golden Air leasar sin tredje Saab 2000 

 
Lidköpingsbaserade Golden Air har slutit ett avtal med Saab Aircraft 
Leasing om att leasa ett tredje Saab 2000-flygplan från april 2003. Planet 
ska användas av det nystartade virtuella flygbolaget Kullaflyg.se och 
knyta samman en av de mest snabbväxande affärs- och 
fritidsregionerna kring Helsingborg och Ängelholm med centralt 
belägna Bromma flygplats i Stockholm. 
 
Kullaflyg bygger på samma framgångsrecept som Gotlandsflyg.se, som drivs 
av Golden Air med en Saab 340. Gotlandsflyg.se, som bygger på bokningar 
via Internet i kombination med ett enkelt lågprissystem, har sedan starten för 
två år sedan växt till ett av de snabbaste och billigaste sätten för 
gotlänningarna att ta sig till fastlandet. 
 
– Saab-planet är det bästa alternativet för dessa rutter när det gäller 
driftekonomi, snabbhet och dess ringa miljöpåverkan, vilket är viktigt på dessa 
breddgrader, säger Golden Airs vd Anders Källsson, och tillägger: 
 
– Dessutom gillar passagerarna Saab-planen. 
 
I nära samarbete med Finnair trafikerar flygbolaget även rutten Helsingfors–
Stuttgart (i södra Tyskland) med en Saab 2000. 
 
Golden Air, Saab-operatör sedan länge, har funnits i sin nuvarande form 
sedan augusti 1993 och ingår i Erik Thun AB-gruppen med internationell 
verksamhet inom flyg, rederi och fastighetsförvaltning. 
 
Saab Aircraft Leasing (SAL) har en portfölj med 289 flygplan av typerna Saab 340 och Saab 
2000 uthyrda till 25 kunder i 13 länder. Företaget, som har 35 anställda, har huvudkontor i 
Washington D.C. och regionkontor i Stockholm, Tokyo och Sydney. SAL är en del av SAAB AB:s 
affärsområde Saab Aviation Services. 
 
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, vänligen kontakta: 
Michael Magnusson, Saab Aircraft Leasing, 
tel.: +1 703 406 72 20 
Dag Waldenström, Saab Aircraft Leasing, 
tel.: 08-700 67 40, e-post: dag.waldenstrom@sal.saab.se 
 
www.saabaircraft.com 
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