PRESSMEDDELANDE: Avies försäkrar
Passagerare på svenska flyg proaktiva
säkerhetsåtgärder
14 Nov 2014, Stockholm, Sverige - Som svar på en Statens Haverikommission
(SHK) säkerhetsrekommendation, som utfärdats den 5 oktober, om Avies
landning på kontaminerade banor, bekräftar Avies att proaktiva
säkerhetsåtgärder rutinmässigt har tagits i enlighet med branschstandard för att
garantera säkerheten för passagerare på svenska flyg.
Innan vintersäsongens början har Avies anlitat en prestandaspecialist för att
kunna leverera ett korrektionsunderlag till våra piloter för användning i de fall
då flygplatsen inte nått upp till målet att landningsbanan är i ett sådant skick att
landning kan ske utan korrektioner.	

	

Dessa korrektioner, som har granskats och godkänts av myndigheterna i Estland
(ECAA), är sedan en tid tillgängliga för samtliga av bolagets piloter.	

Underlaget har också sänts till Svenska myndigheter, som inte haft något att
invända.	

	

Avies värdesätter allmänhetens intresse för bolagets flygsäkerhet och som en
ytterligare åtgärd, har vi frivilligt inspekterat samtliga våra flygplan för att
säkerställa att inga frågetecken fortsätter att finnas gällande säkerhet och att vår
verksamhet under vinterperioden skall fungera.	

	

I motsats till uppgifter i media, har inga av våra flygplan blivit stoppade av den
Estniska luftfartsmyndigheten (ECAA). Avies har dessutom nyligen granskats i
en av EASA utförd tillsyn där det kunde konstateras att Avies ligger väl i paritet
med de senaste utgivna EASA-kraven.	

	

Allan Soll, vd, Avies, ”Avies opererar varje år till mer än 130 städer och har
under våra 24 år i branschen inte haft några allvarliga tillbud.	

Vi vill passa på att tacka våra kunder för deras support och lojalitet under den
senaste tiden och önskar dom välkomna ombord igen på våra flygplan.	
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Bakgrundsinformation
Om Avies AS:
Avies AS är en av den europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) reglerat
regionalt flygbolag med reguljära flygningar i Sverige och Estland.	

Avies har sedan 2012 utfört flygningar åt Trafikverket och har under dessa två
år ökat antalet passagerare med nästan 20 procent på den av Trafikverket
upphandlade trafiken.	

	

För ytterligare frågor som rör Avies verksamhet, kontakta Avies direkt på
press@avies.ee	
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Best Regards	


Cerstin Böhlin	

Manager of Swedish operations

