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Pressmeddelande 2014-12-05 
 

ACR förbereder en internationell etablering och tillsätter 
ekonomi- och operativ chef 

 
ACR Aviation Capacity Resources AB stärker organisationen och välkomnar Ulrika Teemant 
som ekonomichef med start denna vecka och Jan Borén som operativ chef i bolaget och som 
börjar sin anställning efter årsskiftet. 
 
Nya CFO Ulrika Teemant har en bred erfarenhet inom såväl ekonomiområdet som 
företagsledning. Ulrika är civilekonom med inriktning redovisning/revision samt med en 
examen i franska med ekonomisk inriktning. Ulrika har arbetat på Grant Thornton, Prodacapo 
och nu senast som ekonomichef på L & P Nierenburg.  
 
- Jag är en analytisk och lösningsfokuserad person som gärna arbetar på bred front. Jag tycker 
det ska bli otroligt spännande att på ledningsnivå få vara med och utveckla ACR tillsammans 
med ett spännande och inspirerande team. Jag har varit på plats en vecka och känner redan att 
jag kommit till en mycket professionell och kreativ arbetsplats, säger Ulrika Teemant. 
 
Jan Borén har lång erfarenhet inom flygtrafiktjänsten som operativ flygledare, reservofficer i 
flygvapnet och ledande befattningar inom LFV. Jan har tjänstgjort som flygledare på 
kontrollcentralen på Arlanda, tornet i Örebro samt i tornet på Stockholm Skavsta flygplats. 
Under en 10 årsperiod arbetade Jan med hantering av driftavvikelser, incidentutredningar och 
interna revisioner omfattande alla Sveriges enheter för flygtrafiktjänst. När flygtrafiktjänstens 
verksamheter delades upp i myndighets- respektive produktionsuppgifter, följde Jan 
myndighetsuppgifterna till Luftfartsinspektionen och senare till Luftfartsstyrelsen. Inom 
Luftfartsstyrelsen var Jan chef inom Normavdelningen. Ansvaret innefattande förutom 
flygtrafiktjänst även flygoperativa frågor, luftvärdighet, security, flygplats- samt 
certifikatsfrågor. De senaste åtta åren har fokus legat på chefskap inom olika befattningar 
inom torn-/inflygningsverksamheten inom LFV.  
 
- Det är med stor glädje som jag går in i uppgiften som operativ chef inom ACR. Ett uppdrag 
som utan tvekan är det mest intressanta jobbet i vår bransch just nu. Det har visat sig att ACR 
har en affärsmodell som är ledande i den konkurrens som har etablerats i Sverige. Att få vara 
en del i den fortsatta utvecklingen av ACR såväl inom Sverige som på den internationella 
arenan är både spännande och utmanande. Min första prioritering kommer alltid vara 
bibehållandet av flygsäkerheten men i uppgiften ingår definitivt att skapa mervärde för 
ägarna, kunder samt medarbetare i organisationen, säger Jan Borén.    
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- Vi på ACR är mycket glada över våra nya rekryteringar och vi har gått igenom en fantastisk 
rekryteringsprocess som HR-chef Agneta Ekenberg skött med bravur. Vi är säkra på att våra 
nya kollegor Ulrika och Jan kommer att tillföra bolaget viktig kompetens och erfarenhet från 
sina tidigare uppdrag inom både näringsliv och staten. Ulrika och Jan är positiva, drivna, 
lösningsorienterade och de båda har från dag ett visat att de vill se utveckling och resultat. Har 
du en stark vilja kan du nå hur långt som helst inom ACR och vi har bara börjat skrapa på 
ytan inom vårt affärsområde. Vi på ACR väljer att blicka framåt, den bästa tiden ligger 
framför oss, och vi ska sträva efter att bli ännu effektivare än idag, säger Wilhelm Wohlfahrt, 
vd på ACR.   
 
F.d. CFO tillika medgrundare av ACR Arne Stokke går nu in i rollen som Area Manager och 
ska ta sig an nya marknader i Norden. ACR har sedan flera år tittat på Danmark och Norge 
och dessa länder följer nu en intressant utveckling. Lars Rörick, idag operativ chef och 
delägare i ACR kommer efter årsskiftet att arbeta med affärsutveckling på nya och befintliga 
marknader.  
 
ACR ser nu som en viktig uppgift att på Europa nivå kunna visa på de positiva effekterna som 
en avreglerad marknad i Sverige har gett. Detta i syfte att de europiska regelverket behöver 
utvecklas och förstärka denna utveckling. 
 
Från januari 2015 driver ACR kontrolltornen vid 12 flygplatser i Sverige. Flygplatsägarna i 
Sverige har sedan 2010 haft möjlighet att välja leverantörer av flygkontrolltjänster genom 
upphandlingar som genererat lägre priser och marknadsanpassade tjänster.  
 
 
Stockholm den 5 november 2014 
 
För mer information ring: 
Vd Wilhelm Wohlfahrt, ACR, 0708-24 65 40 / ww@acr-sweden.se 
 
Följ gärna ACR på vår hemsida! 
 


