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Rykker ut etter utforkjøring
▼ ANNONSE

Nå har ﬂyselskapet fått
navn
Flyselskapet, som drifter ﬂyruta Ørland - Gardermoen,
har fått navnet «NextMove».

Heine Richardsen (t.v.) og Andreas Røe presenterte torsdag visjonen til det nye selskapet.
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Det kom frem på en pressekonferanse på Ørlandet torsdag formiddag. CTO Andreas Røe
presenterte da planene for det nye selskapet som per i dag har tre ansatte.
LES OGSÅ: Dette er ﬂyselskapets store Fosen-planer

Leier danske ﬂy
Flyviking startet å ﬂy fra Ørland ﬂystasjon i oktober i fjor. Det ble da ﬂere daglige avganger
og billigere ﬂybilletter sammenlignet med tidligere.
I jula kom imidlertid sjokkbeskjeden om at ﬂyselskapet Flyviking legges ned. Selskapet ville
imidlertid fortsette å drifte Ørland-ruta gjennom et nytt selskap. Dette ble gjort ved at
selskapet Danish Air Transport ble leid inn for å foreta ﬂyvningene fra Ørland med sine ﬂy.
Tidligere Flyviking-topp Heine Richardsen bekrefter torsdag at også det nye selskapet
NextMove vil leie danske Danish Air Transport til å ﬂy til og fra Ørland.

- Vekst
I en pressemelding skriver Andreas Røe i NextMove at ﬂyruta Ørland-Gardermoen har hatt
stor vekst de siste månedene.
«I perioden FlyViking opererte ruta vokste traﬁkktallene kraftig, og veksten har fortsatt etter
omleggingen i januar. Vi har tro på at denne ﬂyruta kan danne grunnlaget for videre vekst»,
sto det i meldingen.
Flyselskapet har tidligere ikke ønsket å oppgi noen konkrete passasjertall.
LES OGSÅ: Dette er ﬂyselskapets store Fosen-planer
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Bil utfor fylkesveien
Nødetatene rykket i halv femtida torsdag
ettermiddag ut til en utforkjøring ved Øvre
Høgsetvatnet i Bjugn kommune.

Politikontroll: - Flere
hundre biler passerte

Nytt ﬂyselskap med
store Fosen-planer
Torsdag lanserte ﬂyselskapet som driver
ﬂyruta mellom Ørland og Gardermoen navn
og store fremtidsplaner med Fosen som en
viktig brikke.
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