
Norrlandsflyg får ny ägare
Monica och Knut Hedström säljer livsverket Norrlandsflyg.

 

-Det är dags att nya starka krafter tar över, säger Monica Hedström som har blandade känslor för affären.

 

En grupp med stark helikopterbakgrund köper.

Affären offentliggjordes på tisdagen. Monica och Knut Hedström kvarstår som delägare i mindre skala. Samma sak gäller flygchefen Michael Åkerlund.

 

Nya ägarkonstellationen består av Fredrik Skanselid, Lennart Pihl, Daniel Åslund och Per-Arne Fornander. Samtliga har stor erfarenhet av helikopterbranschen, bland 
annat som delägare i Osterman Helikopter.

 

Fredrik Skanselid efterträder Monica Hedström som VD. Han var med om att grunda flygbolaget Fly Me och var även VD där en tid. Fredrik Skanselid är tillika 
utbildad helikopterpilot.

 

-Vi är övertygade om att han är rätt person för att utveckla och föra Norrlandsflyg vidare, säger Monica Hedström. 

 

Själva blir Hedströms inte kvar inom driften av Norrlandsflyg. Försäljningspriset är av privat karaktär, tycker Monica Hedström vidare. De får emellertid en hygglig 
bonus för allt slit genom åren.

 

-Vi har lagt oss på en nivå där både de och vi kan leva vidare.

 

Nya ägarna är inga nybörjare i branschen, vilket känns skönt, understryker Monica Hedström.

 

-Vi har känt exempelvis Lennart Pihl i 25 år. De är inga rookies, utan vet vad det är frågan om. De kontaktade oss om affären.

 

Efter 40 år för Monica Hedström i Norrlandsflyg och 48 år för Knut Hedström tycker de att nya krafter bör ta vid. Monica Hedströms känslor är blandade inför att 
lämna livsverket.

 

-Men det känns bra. Visst kommer man att sakna pulsen i företaget, fast Norrlandsflyg finns ju kvar. Och vi har inte sålt alla aktier.

 

Fredrik Skanselid gläder sig åt att bli delägare och VD:

 

-Norrlandsflyg har en enastående potential vad gäller både personal och verksamhet. Med de nya delägarna och styrelseledamöterna får vi ett entusiastiskt gäng 
helikopterkunniga affärsmän, vilka är väl bekanta sedan tidigare.

 

Fakta

Norrlandsflyg grundades 1961 av Knut Hedström under namnet AB Fjällflyg. Sedan dess har företaget vuxit till Sveriges största helikopterföretag med nio stora 
Sikorskyhelikoptrar i drift. Sedan i början av 2000-talet har Norrlandsflyg verksamhet enbart via kontrakt åt myndigheter och andra uppdragsgivare. 

 

Bland annat svarar bolaget via avtal med Sjöfartsverket för all sjöräddning i landet från fem helikopterbaser längs kusten. Dessutom har man 
ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götalandsregionen och Norrbotten under sina vingar.

 

Totalt arbetar 100 anställda inom Norrlandsflyg. Huvudkontoret ligger i Gällivare. 
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Norrlandsflyg

VANLIG SYN. En av Norrlandsflygs Sikorskyhelikoptrar på ambulansuppdag i fjällen. 

Sveriges största helikopterföretag säljs nu av Knut och Monica Hedström. 
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