Kandidater till val av fullmäktige i Bostadsrätterna 2016
Region Stockholm

Allan Axelsson
STOCKHOLM
F 1944. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Nyboda 10

Andreas Bergsten
STOCKHOLM
F 1967. Jag är civilekonom från Handelshögskolan. Jag har arbetat som ekonomi- och finanschef i flera
bolag, har varit VD i ett par bolag och har även erfarenhet från styrelsearbete. Vad gäller
Bostadsrättsföreningar, så har jag suttit i styrelsen för två föreningar, som kassör och som sekreterare.
Jag bor i Stockholm med fru och två barn.

Bosparare

Anne Wompa
STOCKHOLM
F 1943. Arbetat som vetenskaplig sekreterare vid Radiumhemmets Forskningsfonder. Varit ordförande
sedan 2010 i denna förening. Styrelsearbetet är mångfacetterat och tidskrävande men intressant. God
ekonomi i föreningen är av största vikt. Samarbetar även med grannföreningarna Brf Snöflingan 1 och 3 i
gemensamma frågor.

Brf Snöflingan 2

Barbro Glantzberg
STOCKHOLM
F 1941. Auktoriserad fastighetsmäklare i ca 30 år i Storstockholm. Verksam inom SPF dels som kassör i
ca 8 år, medlemssekreterare i 3 år och ordförande i 1 år. Ordförande i vår bostadsrättsförening i 3 år.
Oerhört intresserad av alla former av boendefrågor. Medlem i SBC Bo sedan tidig start. På fritiden umgås
jag med barnbarn och spelar bridge.

Bosparare

Bertil Gustafsson
STOCKHOLM
F 1948. Civilingenjör och styrelseledamot i brf Kaptenen, i vilken jag har varit aktiv sedan 70-talet –
ansvarig för teknisk förvaltning i snart 40 år och styrelseordförande i cirka 20 år. Vill verka för bättre stöd
till teknisk förvaltning och myndighetskontakter. Är intresserad av bostads-, energi- och miljöfrågor samt
historia, litteratur och resor.

Brf Kaptenen

Birgitta Söderberg
STOCKHOLM
F 1948. Stor erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Arbetar i egen verksamhet med främst
ekonomisk rådgivning till bostadsrättsföreningar och föreningsbildning. Har revisionsuppdrag i brf. Sitter i
styrelse i brf och i samfällighetsförening. Är civilekonom från Handelshögskolan. Har tidigare varit
fullmäktigeledamot i Bostadsrätterna (SBC).

Brf Kejsarkronan 11

Bo Hallberg
STOCKHOLM
F 1948. Civing-examen från KTH 1976, och arbetade 12 år som kärnkraftspecialist. Sadlade om till
ombudsman på Sif/Unionen varifrån jag nu efter 28 år går i pension. Blev ordförande när vi bildade vår
Brf 1999, och hanterade ombildningen när vi övertog fastigheten 2001. Är ordförande även idag. Gift och
far till 3 vuxna barn och morfar till 4 barnbarn.

Brf Anaconda

Bo Wennerstrand
BROMMA
F 1941. Ordförande i Brf Åkeslund Nr 1 med 175 lgh. och 4 600 kvm lokaler sedan år 2000. Civilingenjör
med kompletterande utbildningar inom ekonomi och juridik. Har mer än 40 års yrkeserfarenhet inom
bygg- och fastighetsbranschen. 1999-2006 VD för intresseorganisationen Samhällsbyggarna. Sitter i
Bostadsrätternas valkommitté och är ledamot i fullmäktige.

Brf Åkeslund Nr 1

Boris Leksell
STOCKHOLM
F 1957. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Brantingsgatan 22

2

Carl-Henrik Svensson
STOCKHOLM
F 1956. Jag har blivit nominerad av en styrelsemedlem med denna motivering "Jag tycker att du är
mycket lämpad för ett uppdrag och hoppas verkligen att du blir invald. Det skulle vara många människor
till gagn. Du har långårig erfarenhet, har bred kompetens, är insatt i många frågor samt har en bra balans
mellan den kollektiva tanken och det egna ansvaret"

Brf Nordostpassagen 1879

Einar Engström
ENSKEDE
F 1945. Jag är sedan år 2012 ordförande i min förening, som omfattar 88 lägenheter. Tidigare satt jag
även i styrelsen i min förra förening, Stöten 4, som omfattar 24 lägenheter. Jag har även varit vice
ordförande i Studiefrämjandet i Stockholm och Stockholms län. Dessutom har jag varit ordförande i
Söderorts Naturskyddsförening, med drygt 5 000 medlemmar.

Brf Majroparken 2

Emilia Slaghök
STOCKHOLM
F 1956. Av många olika orsaker tror jag starkt på bostadsrätten som boendeform. Det är därför som jag
gärna vill ingå i Bostadsrätterna Fullmäktige. Jag har 20 års erfarenhet av olika bostadsrättsföreningar
styrelsearbete, större delen av tiden som ordförande. Som person är jag liberal, vetgirig, ansvarstagande
och drivande.

Brf Primusköket 6

Gunnel Färm
STOCKHOLM
F 1945. Ordförande i en av Stockholms äldsta brf-er. De senaste åren har vi bott mitt i Citybanebygget,
vilket har medfört påverkan på både hus och boende. Mina tidigare erfarenheter från departement och
myndigheter har kommit väl till pass. Har bl a varit generaldirektör för Elsäkerhetsverket samt verksam
inom transportsektorn. Nu aktiv pensionär.

Brf Fatburen

Gunnel Sönstebye
STOCKHOLM
Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Kulan 1

3

Göran Jönsson
STOCKHOLM
F 1943. Har en bakgrund inom bank och finans. Med brf-frågor har jag arbetat sedan 1998. Både som
styrelsemedl. (ordf. vice ordf. sekr.) och som konsult via Riksbyggen. Inom Rb har jag arbetat med
ombildning till bostadsrätt samt som Rb-representant i ett tiotal föreningar. I vår förening är jag numera
sekreterare, ekonomiansvarig och juridik-sakkunnig.

Riksbyggen Brf Hammarby Strand

Helena Østh
ENSKEDEDALEN
F 1976. Jag arbetar deltid på ett kontor i Skarpnäck. Tidigare har jag arbetat med logistik och
administration. Min plats i vår styrelse är ordförande. Min förening är liten så det blir att jag gör det mesta
av styrelsearbetet. Vanligt förekommande är att ta fram offerter, prisförhandlingar, byggärenden, kontakt
med boende, samt en hel del problemlösning.

Brf Enskededalsfjärden

Håkan Blomdahl
DJURSHOLM
F 1968. Civilekonom (Handelshögskolan) samt civilingeniör från KTH. Flera års erfarenhet av
styrelsearbete i två bostadsföreningar som ordförande och kassör. Drygt 20 års arbetslivserfarenhet från
bank och finanssektorn. Arbetar idag som VD för Triega AB. Styrelseuppdrag i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB, Dala Energi AB, Triona AB, och Mertiva AB.

Bosparare

Håkan Hanson Lindbergh
SOLNA
F 1949. Är anställd i eget aktiebolag med ekonomisk konsultverksamhet inom humanområdet sedan
1989 och äger sedan dess mitt kontor i en bostadsrättslokal i Stockholm. Sedan 1999 har jag aktivt
deltagit i styrelsearbete inom de bostadsrättsföreningar där jag haft min privatbostad. I styrelsearbetet
strävar jag efter att styrelsen skall jobba i god stämning.

Brf Vasen 4

Håkan Lyckeborg
STOCKHOLM
Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Hjorthagshus

4

Inge Bäckström
BROMMA
F 1956. Jag arbetar i ledningen i ett stort pensionsbolag, mina arbetsuppgifter är varierande, bla ekonomi,
förhandling, utveckling och avtalsfrågor. Jag har också lång erfarenhet av styrelsearbete, idag är jag vice
ordförande i vår brf. Ett stort intresse är att arbeta med förändring, inom bostadsrätterna ser jag flera
utmaningar som jag vill vara med i.

Brf Barnvågen 1

IngMarie Bohmelin
SUNDBYBERG
F 1959. Jag har eget företag samt är skogsägare. Är utbildad av StyrelseAkademin och har varit
ordförande i vår bostadsrättsförening under de första fem åren i husens historia. Det gav mig stor
kunskap om byggbranschen och fastighetsdrift men även bostadsägarnas bästa. Har även satt mig in i
frågan om stadgar, lån och nu laddningsstationer till elbilar.

Brf Strandpromenaden

Isak Wallin
STOCKHOLM
F 1996. Har sedan 3 år tillbaka studerat ekonomi juridik (Gy). Har nu ändrat inriktning och studerar nu
Civ.ing på KTH. Områden jag varit engagerad i privat är framförallt välgörenhet, startup-communities
(SUP46), sälj, logistik samt nätverkande. Jag är engagerad, trendanalytisk med stort intresse för
bostadsmarknaden och har varit tidigare förtroendevald.

Bosparare

Jan Axelsson
STOCKHOLM
Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Norrtälje 18

Jan Gustafson
STOCKHOLM
F 1962. Jag arbetar sedan 5 år tillbaka på ett byggbolag, som ansvarig/konsult för bostadsrättsföreningar.
Dessförinnan jobbade jag 10 år som ekonomisk förvaltare av bostadsrättsföreningar. Innan dess jobbade
inom penningmarknaden. Min civilekonomexamen är från Handelshögskolan i Stockholm. Jag har varit
ledamot och kassör i min egen förening i 20 år.

Bf Rådjuret upa

5

Jarlis Jarlheden
SOLNA
F 1950. Från rosornas stad Visby kommer jag med 30 år som erfaren elingenjör bla på ABB. Nu arbetar
jag sen 13 år som fastighetsförvaltare i 2 föreningar Stockholms Garnisons Brf 1o2,Ritorp Solna. Utöver
mitt arbete har jag varit med i energigruppen Solna Stad. Fotboll/dart och mitt torp, Lövsättra är mina
fritidsintressen där jag arbetat i 3 styrelser.

Brf Stockholms Garnisons Brf 1

Jonas Forsberg
VAXHOLM
F 1955. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Minören 2, Vaxholm

Jonas Jönestam
STOCKHOLM
F 1971. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Mjölner 1

Karl Backland
STOCKHOLM
F 1949. Är civ ing/teknisk konsult med bl a fastighetsuppdrag. Har haft styrelseuppdrag i flera brf:er bl a
som ordf. Jag är idag vice ordf & tekniskt ansvarig i min brf. Deltagit i flertalet kurser i
SBC/Bostadsrätternas regi samt följer bostadsrättsfrågor via media & seminarier. Går alltid in med stort
engagemang och tror mig kunna göra en god insats.

Brf Kommendören 33 A

Karl Neuhold
STOCKHOLM
F 1947. Mångårig styrelseledamot i en mycket aktiv och medlemsorienterad förening. Brottsförebyggande
åtgärder ligger mig varmt om hjärtat. Samarbetet mellan olika Brfar är av yttersta vikt om framgång kan
nås. Är lyhörd och framtids- och samhällsorienterad. Brfarnas status måste stärkas och skatteregelverket
ses över! Utbildningsinsatsen måste förstärkas.

Brf Draken 12

6

Krister Jansson
STOCKHOLM
F 1948. Jag arbetar som advokat med inriktning mot humanjuridik. Som 67-åring har jag minskat på
arbetet och börjat studera på Universitetet, Antikens kultur och samhällsliv. Styrelsemedlem. I
Bostadsrättarna kan jag bidra med erfarenheter av kontakter med myndigheter och i förvaltningsfrågor.
Jag har tid och intresse för nya uppgifter.

Brf Gjutaren 24

Lars Fresker
STOCKHOLM
F 1963. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Halvmilen 6&7

Lars Nilsson
SUNDBYBERG
Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Tulehöjden

Lena Lans
STOCKHOLM
F 1960. Jag är utbildad personalvetare och har tidigare arbetat i en stor internationell koncern. Jobbar nu
i en liten ideell förening som arbetar mot rasism för demokrati och människovärde. Jag är kassör i min brf
sedan 1997 och har en fastighetsförvaltarutbildning. Som fullmäktigeledamot vill jag arbeta för mer
kontakter mellan fullmäktige och medlemmar.

Brf Solsången 6

Lennart Gustavsson
STOCKHOLM
F 1948. Jag är jurist som haft en egen firma i 30 år med inriktning på områden inom civilrätten. Jag har
även läst 50 poäng i företagsekonomi på Uppsala universitet. Jag är vice ordförande i min förening och
arbetar främst med medlemsärenden. Jag har gått på ett flertal av Bostadsrätternas kurser. Utöver detta
är jag kassör i en schackklubb sedan 1999

Brf Stockholmshus nr.4

Marcin Zakowicz
LIDINGÖ
F 1975. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Bosparare

7

Mariette Daflos
SPÅNGA
F 1953. Kassör i mindre 55+ brf. Har diplomutbildning i fastighetsförvaltning och stor erfarenhet av
redovisning, budgetarbete och fastighetsrätt. Numera pensionär men tidigare fastighetsförvaltare på
Svenska Shell. Stort intresse för fastighetsfrågor i allmänhet. Ledamot i Bostadsrätternas fullmäktige.

Brf Solhöjden

Millan Sjödin
SUNDBYBERG
F 1976. Är mycket engagerad och intresserad av bostads- och samhällsfrågor. Bostadsrätternas
utbildningar har varit mycket lärorika och användbara. Har jobbat i olika positioner inom Lokaltrafiken, och
även jobbat fackligt.Sitter som nämndeman i Solna Tingsrätt sedan ett år tillbaka. Driven att skapa
positiva förändringar i samhället och för individen.

Brf Duvnäs

Nils Trulsson
STOCKHOLM
F 1943. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Forellen 15

Paolo Bartoletti
STOCKHOLM
F 1950. Efter tingsmeritering har jag fram till pensioneringen arbetat som bank och bolagsjurist och är
sedan tre år tillbaka styrelsens ordförande för vår bostadsrättsförening. I ungdomen var jag verksam som
styrelseledamot i fältbiologerna och naturskyddsföreningen. Jag är friluftsintresserad och är en aktiv
ornitolog samt ägare av en veteransportbil.

Brf Björken 12

Peeter Aspe
STOCKHOLM
F 1949. Advokat, verksam med svensk-och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på svenskoch estnisk fastighetsrätt och miljörätt. Grundare och ordförande i Estnisk-Svenska Handelskammaren
sedan 2008. Yrkesmässig erfarenhet av frågor som berör bostadsrätt i närmare 40 år. Ledamot i några
bostadsrättsföreningars styrelser och ledam Bostadrätterna.

Bosparare

8

Peter Krait
STOCKHOLM
F 1982. Jurist utbildad vid Stockholms Universitet. Har arbetat på stora advokatbyråer, tingsnotarie på
tingsrätt och nu, som bolagsjurist på ett fastighetsbolag. Vid sidan av mitt arbete äger jag ett mindre
fastighetsbestånd. Jag har varit ordförande i 6 år för min brf på Kungsholmen som har 200 lgh, och jag är
numera vice ordförande.

Brf Signalpatrullen 13

Per Olof Lindström
STOCKHOLM
F 1957. Elingenjör som arbetar inom Trafikverket med väg- och järnvägsinvesteringar. Tidigare verksam
inom process- och verkstadsindustrin. Född och uppvuxen i Örnsköldsvik. I min förening är jag vice
ordförande och tekniskt ansvarig. Verkar för ett trivsamt och väl fungerande boende. Intresserad av
arkitektur och historia. Går gärna på teater.

Brf Bojen 12

Royne Sjöberg
TYRESÖ
F 1945. Under större delen av yrkeslivet har jag arbetat i ledande befattningar, med utveckling av företag,
organisationer och människor. Sedan 10 år driver jag egen verksamhet som organisationskonsult. I
nuvarande och tidigare Brf-boenden har jag haft styrelse- och ordföranderoller. Mitt intresse av att aktivt
vidareutveckla Brf-frågor är stort.

Brf Peppargränd 1

Susanne Hessler
STOCKHOLM
Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Katthuvudet 7

Sören Berglund
FARSTA
F 1958. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

BRF Fagerängen

9

