
  
    
 

Stockholm den 30 maj 2018  
 

 
Direktflyg och Amapola tar över Nextjets trafik från/till Vilhelmina, Lycksele och Hemavan. 
 
 
Direktflyg och Amapola Flyg har under gårdagen fått förtroendet att i samarbete trafikera några av 
de linjer som Nextjet slutade flyga i samband med sin konkurs. Försäljningen kommer att ske under 
varumärket Direktflyg.com eller via Callcenter, telefonnummer:   0770–790700 och biljetterna finns 
nu bokningsbara i systemet. 
 
De berörda linjerna är Vilhelmina-Arlanda, Lycksele-Arlanda och Hemavan-Arlanda. Kontraktet gäller 
från 1 juli fram till 31 januari 2019 men vi har naturligtvis förhoppningen om att få flyga detta även 
framgent. Tyvärr är EU:s regler kring flygupphandling hårt reglerade och därför har Trafikverket 
nödgats dela upp upphandlingen i mindre kontraktsdelar.  
 
Familjen Salén som äger både flygbolaget Amapola och resebyrån Direktflyg har varit engagerade i 
svenskt flyg i mer än 30 år. Vi drev regionalflygbolaget Skyways under många år innan vi sålde det år 
2010. 
 
Resebyrån Direktflyg säljer sedan tidigare biljetter på andra av Trafikverkets upphandlade linjer som 
till exempel Sveg-Arlanda, Torsby-Arlanda, Hagfors-Arlanda och Östersund-Umeå.  
 
Amapola är ett flygbolag som opererar flygplanstypen Fokker 50, ett 50-sätes propellerplan. Sedan år 
2005 har vi PostNords förtroende att flyga all post i Sverige, ett viktigt nätverk att kunna leverera 
brev i vårt avlånga land med mycket höga krav på kvalitet. Amapola flyger även passagerartrafik och 
bolaget har haft kunder i såväl Sverige som utomlands, bland annat flyger vi för närvarande åt BRA 
Sverige med bas i Trollhättan och Halmstad liksom åt Sparrow Aviation med bas i Kristianstad.  
Amapola är en långsiktig partner som levt upp till sina kunders krav. Bolaget har varit lönsamt sedan 
starten år 2005. 
 
Då upphandlingen genomförts med kort varsel kommer trafiken initialt att bedrivas av inhyrd 
kapacitet i form av en ATR 42 respektive en Saab 340. Målsättningen är dock att använda våra egna 
Fokker 50-plan så snart sådana blir tillgängliga. 
 
Amapola är en långsiktig spelare på flygmarknaden och kommer att göra sitt yttersta för att så 
snabbt som möjligt få igång en trafik som skall kännetecknas av hög kvalitet, regularitet och 
punktlighet.  
 
Med förhoppningen om att vi ska ses ombord och vänliga hälsningar 
 
Erik SalénVD Amapola Flyg AB 

 

https://www.direktflyg.com/
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