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Fredrik Skanselid ny VD för Norrlandsflyg – leder erfaren grupp av nya ägare 
Fredrik Skanselid har utsetts till ny VD för helikopteroperatören Norrlandsflyg. Han 
efterträder därmed Monica Hedström. I samband med VD-skiftet övertar Fredrik Skanselid, 
tillsammans med en grupp branschkunniga investerare, aktiemajoriteten i Norrlandsflyg AB. 
Fredrik Skanselid har en gedigen flygerfarenhet och var bl.a. en av grundarna av flygbolaget 
Fly Me, där han under en period även var VD. Han lämnade dock Fly Me:s ledning under 
hösten 2006. Fredrik är utbildad pilot och flyger bl.a. helikopter. Under de senaste 15 åren 
har han vid sidan av sin operativa verksamhet som pilot, även varit delägare i eller suttit i 
styrelsen för ett flertal företag i och utanför flygbranschen.  
De övriga nya delägarna är Lennart Pihl, Daniel Åslund och Per-Arne Fornander, samtliga 
med en gedigen branscherfarenhet; bl.a. som mångåriga delägare i Osterman Helikopter. De 
tidigare ägarna, Knut och Monica Hedström samt Norrlandsflygs flygchef Michael 
Åkerlund, kvarstår som delägare med mindre aktieposter.  
– Det här känns fantastiskt roligt, säger Fredrik Skanselid och fortsätter: 
– Norrlandsflyg har en enastående potential vad gäller både personal och verksamhet. Det ska bli 
oerhört spännande att få fortsätta bygga vidare på de grundstenarna. Med de nya delägarna och 
styrelseledamöterna får vi ett entusiastiskt gäng helikopterkunniga affärsmän, vilka är väl bekanta 
med varandra sedan tidigare. Tillsammans kommer vi att kunna bygga en stabil grund för att 
vidareutveckla såväl vår sjöräddnings- (SAR) som ambulansverksamhet, inte bara i Sverige utan även 
i övriga norra Europa. 
– Vi är glada att Fredrik har accepterat att ta över som VD. Vi är övertygade om att han är rätt person 
för att utveckla och föra Norrlandsflyg vidare. Detta utifrån de traditioner och värderingar som vi i 
Norrlandsflyg har byggt upp under årens lopp, säger nuvarande huvudägarna Knut och Monica 
Hedström i en kommentar. 
 

Fakta om Norrlandsflyg 

Norrlandsflyg AB är idag Sveriges största helikopterföretag och därtill ett av världens ledande 
privatägda företag som utför sjöräddning, SAR. Företaget grundades 1961 som AB Fjällflyg av Knut 
Hedström för att bedriva flygtransporter i fjällvärlden. Norrlandsflyg, som har sitt huvudkontor och 
sin tekniska bas i Gällivare, ägnar sig sedan början av 2000-talet uteslutande åt kontrakterade uppdrag 
för myndigheter och andra uppdragsgivare. 

Idag svarar Norrlandsflyg på uppdrag av Sjöfartsverket för all svensk sjöräddning (Search-and-Rescue, 
SAR) från sina fem helikopterbaser; Sundsvall, Stockholm, Visby, Ronneby och Göteborg. På varje bas 
finns dygnet om, i femton minuters beredskap, en specialbyggd sjöräddningshelikopter av typ Sikorsky 
S-76. Varje helikopter har en besättning om fyra personer; två piloter, en ytbärgare samt en 
vinschoperatör, tillika helikoptertekniker. 

Utöver SAR-verksamheten svarar Norrlandsflyg för ambulanshelikopterverksamheten i Västra 
Götalandsregionen (med bas i Göteborg) samt i Norrbotten med en helikopter baserad i Gällivare. 

Norrlandsflyg har idag drygt 100 anställda, nio helikoptrar och tar under våren 2008 emot ytterligare 
två fabriksnya Sikorsky S-76 SAR-helikoptrar. 
 

Har du frågor om ovanstående, besök oss gärna på www.norrlandsflyg.se eller kontakta: 

Fredrik Skanselid, 0705-36 16 09, 
Monica Hedström, 0970-140 65, 
Michael Åkerlund, flygchef, 0970-140 65 eller 
Anders Annerfalk, informationsansvarig, 0730-40 86 75 


