Kandidater till val av fullmäktige i Bostadsrätterna 2016
Region Mitt

Bernt Österling
VÄSTERÅS
F 1945. Jag vill att Bostadsrätterna skall verka för att kraftigt förenkla och förtydliga bokföringen, förtydliga
ansvarsfördelningen mellan förening och medlem, stimulera till egenförvaltning och andra aktiviteter som
skapar gemenskap och samhörighet. Jag är civ.ing med byggerfarenhet, i fullmäktige sedan 2013 och har
motionerat i ovanstående ärende.

Brf Kompaniet

Carina Laurin Stensson
ÖREBRO
F 1958. Ordf. i en förening med 174 lght. Är idag samordnare för Saco i kommunen och 1:e vice
förbundsordf i Akademikerförbundet SSR för hela landet. Universitetsutbildad som socionom och inom
HR. Har haft olika uppdrag i brf styrelse och även varit ordf i Rb repskap Örebro/Värmland. Drivs av att
vilja påverka och följer med glädje bostadsdebatten.

Brf Gillet

Dan Eriksson
LUDVIKA
F 1980. Jag arbetar som lärare i SO-ämnen (samhällskunskap, religionskunskap, geografi och historia)
samt i Idrott och hälsa. Jag har varit verksam som lärare strax över 10 år. Inom BRF Violstigen är jag idag
verksam som kassör, har så varit i snart 2,5 år. Jag är insatt i bostadsrättens förehavanden och har god
kontroll då jag också är firmatecknare.

Brf Violstigen

Gunilla Åström
GÄVLE
Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Källbacken

Hans Hansson
UPPSALA
F 1942. Pensionär fn men har varit ekonomichef och administratör huvudsakligen i Stockholm.
Ordförande i nuv förening (24 lgh) sedan 2002. Driver ett eget konsultbolag med inriktning mot
redovisning och bokslut. Golfare med sommarhus i Fjällbacka.

Brf Oden-Ygg

Harald Hagnell
UPPSALA
F 1955. Ekonomie mag., finansiering: Medlem styrelsen Bostadsrätterna, Fastighetsmäklarutbildning,
Kostnadskonsult för socialförv. Nuvarande o tidigare uppdrag: Landstingsrevision, Föreningsrev.
Samfällighetsordf. Olika kommunala nämnder o styrelsen, Studiecirkelledare. Bra på: idéer, kontroll och
uppföljning. Intresse: samhälle, ekonomi, kultur.

Bosparare

Jerker Nilsson
UPPSALA
F 1945. Jag är pensionerad professor i kooperativ ekonomi vid SLU, men jag arbetar ännu med forskning
och handledning, mest med lantbrukskooperation men även generella frågor samt konsument-, ny- och i
viss mån bostadskooperation. I arbetet ingår föreläsningar, konsultuppdrag, debatter m.m. Sedan snart
åtta år är jag sekreterare i min förenings styrelse.

Brf Lindagård

Lars Simonsson
UPPSALA
F 1964. Jag har bott i bostadsrätt sedan 2010 och varit ordförande i 3 år. Vi har åstadkommit mycket för
vår förening men många frågor är utmanande för en lekmannastyrelse. Jag vill därför engagera mig i
Bostadsrätterna och driva frågor bl.a. inom Energi och IT, där jag har god kompetens. Behovet är stort i
föreningarna! Jag är civ.ing och egen företagare.

Brf Morgonglans

Lille-Mor Sandström Olson
STRÄNGNÄS
F 1952. Pensionär/undersköterska. Ombildat 14 hyreshus i Stockholm 2001 ordförande i 10 år. Snabbt
invald i fullmäktige, revisor Fastighetsägarna Stockholm och juryn för Bostadsrättspriset. Bor i nybyggd
bostadsrätt i Strängnäs sedan 2012 ordförande. Erfarenhet av bygg garanti problem samt
tillgänglighetsfrågor. På ledig tid fritidshus, hund, silversmide

Brf Björkbacken

Tobias Nordin
UPPSALA
F 1977. Jag är vice ordförande i vår välskötta bostadsrättsförening i Uppsala. Jag har en
magisterutbildning i teknik vid Uppsala universitet och är en kunnig produktutvecklare, verksam som
produktchef i medicinteknik. Jag är intresserad av ekonomi, fastighetsförvaltning och bolagsstyrning, och
har dessutom en bred teknisk kunskap om fastigheter.

Brf Storgården

