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P r e s s m e d d e l a n d e 

Den 1 december 2013 börjar Göran Skirby på ACR  

ACR Aviation Capacity Resources AB gör ytterligare en förstärkning av organisationen och 
välkomnar Göran Skirby till bolaget. Göran kommer närmast från en tjänst som ANS-
inspektör på Transportstyrelsen. Hos ACR kommer Göran att kombinera arbetsuppgifter på 
huvudkontoret med operativ tjänst. 
Göran har närmare femton års erfarenhet från olika befattningar inom flygtrafiktjänst. I rollen 
som ANS-inspektör på Transportstyrelsen har Göran arbetat med verksamhetskontroller och 
genomfört tillsyn av leverantörer inom det svenska flygtrafiktjänstområdet. På 
Transportstyrelsen har Göran även arbetat med certifieringar av ett flertal flygtrafiktjänst-
organisationer (LFV, SMHI och Arvidsjaur). I hanteringen av tillståndsärenden har Göran 
exempelvis medverkat i certifieringsprocessen av Remote Tower Centre (RTC) i Sundsvall. 
På Transportstyrelsen har Göran tillgodogjort sig erfarenhet från såväl regelarbete och 
internationellt arbete. Göran har tio års erfarenhet som operativ flygledare och varit chef på 
ATS Karlstad. Göran är även utbildad ingenjör i flygteknik. 
Ytterligare en glädjande rekrytering och vi är säkra på att Göran kommer att tillföra ACR 
viktig kompetens och erfarenheter från sin tid i både Transportstyrelsen och Luftfartsverket. 
Göran är en drivande, målinriktad, engagerande och positiv person som kommer att bidra till 
en fortsatt utveckling av vår verksamhet. Görans gedigna intresse för säkerhetsrelaterade 
frågor, bl a flygsäkerhetskultur, blir intressant att utveckla och förvalta vidare, säger Wilhelm 
Wohlfahrt, VD ACR. 
Idag driver ACR fyra och från januari 2014 nio flygledartorn i Sverige. Sedan 2010 har 
Sveriges flygplatsägare valmöjlighet och kan upphandla flygkontrolltjänster till 
konkurrenskraftiga priser.   
Stockholm den 6 november 2013 
För mer information ring: 
VD Wilhelm Wohlfahrt, ACR, 0708-24 65 40 / ww@acr-sweden.se 
Operativt ansvarig Lars Rörick, ACR, 0768-51 92 27 / lr@acr-sweden.se 
Följ gärna ACR på vår hemsida!
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