Kandidater till val av fullmäktige i Bostadsrätterna 2016
Region Syd

Anders Bremer
MALMÖ
F 1955. Civilekonom Uppsala universitet, äger ett fastighetsbolag i centrala Malmö.

Brf Centralpalatset

Anders Larsson
MALMÖ
F 1939. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Adolf Fredrik

Annacarin Rathsman
MALMÖ
F 1968. Jag arbetar som chef på Försäkringskassan i Malmö. Jag är utbildad jurist och har tidigare
arbetat som domare på förvaltningsdomstol och allmän domstol. Jag har stort intresse för bostadsrätten
som boendeform och de frågor som kan uppstå i en förening – både för medlemmarna och styrelsen. Jag
har varit både ordförande och styrelseledamot i brf.

Brf Lorensborg

Joacim Lundberg
MALMÖ
F 1969. Arbetar med kundupplevelser, kundlojalitet och kunderbjudanden på ett skånskt
försäkringsbolag. Ordförande i föreningen sedan länge. Har stort intresse i att förbättra, utveckla och
förgylla vardagen genom att aktivt arbeta för ett ökat värde och ökad boendenytta genom
kostnadseffektiva lösningar. På fritiden är jag Spinninginstruktör.

Brf Glädjen

Karin Nilsson
MALMÖ
F 1949. Jag är ledamot i vår styrelse sedan 5 år. Jag tycker att arbetet är viktigt och intressant. Jag har
arbetat som förskollärare och gick nyligen i pension. Det innebär att jag har ännu mer tid att engagera
mig. Mina intressen utöver uppdraget är körsång, motion och min nyligen införskaffade kolonilott samt
min familj med fem barnbarn.

Brf Husaren 19

Marika Härstedt
MALMÖ
F 1972. Jag har ett stort intresse för bostadsfrågor. Sedan 2006 arbetar jag med
marknadskommunikation på mäklarföretaget Bjurfors. Tidigare arbetade jag sex år på bygg- och
infrakonsultföretaget Tyréns. Utöver det har jag många års erfarenhet av styrelsearbete i
bostadsrättsföreningar, bland annat som sekreterare. Min största passion är att resa.

Brf Gyllenstjärnan

Monica Molin
LUND
F 1948. Mycket engagerad i miljöfrågor, boendemiljö inom o utomhus, bostadsplanering i samhället.
Ledamot i SBC fullmäktige, vice ordf i valkommittén. Ordf i Brf Vipemöllan 2 i Lund. Har tidigare varit
ledamot i 2 andra Brfs styrelser. Är politiskt aktiv, gruppledare i kommunfullmäktige, ordf i skolnämnd o
församling. Datakonsult och driver eget företag.

Brf Vipemöllan 2

Patrik Wahlqvist
KALMAR
F 1969. Arbete/erfarenhet; Jag arbetar sedan cirka 15 år som journalist/teknisk rådgivare. Dessförinnan
har jag arbetat som regionchef för ett större IT-bolag i Sverige. Jag har dessutom studerat Psykologi,
pedagogik o juridik. Jag arbetar som ordförande i vår förening och har ytterligare fyra styrelseuppdrag.
Jag har ett stort ekonomiskt intresse.

Brf Landshövdingen 2

Siv Svennson
LÖDDEKÖPINGE
F 1941. Min yrkesverksamma bakgrund är fastighetsbranschen, de sista tio åren som controller på
börsnoterat företag. Jag har akademisk bakgrund. I min förening är jag kassör i styrelsen sedan jag
flyttade in 2008. Jag är också aktiv i andra lokala föreningar, tex vägförening. I mån av tid håller jag
kurser i ekonomisk förståelse, budgetering o liknande

Brf Hermelinen

Sonny Spurr
TRELLEBORG
F 1950. Jobbat många år med försäljning/ marknadsför. i små och medelstora företag på ledningsnivå.
Har drivit tre egna företag. Har varit ordförande i Brf Kvadraten sedan 1999, många års erfarenhet av drift
och problemlösning. Har stor erfarenhet med styrelsearb. för ideella för., ordf./ styrelsen för
Föreningsrådet, Skånes Föreningar. Sv. Föreningar

Brf Kvadraten 90

2

Stefan Jörgensen
LUND
F 1951. Före detta IT och managementkonsult med fokus på effektivisering, men nu pensionär. Har stor
erfarenhet av organisationsfrågor och är ordförande i bostadsrättsförening och ledamot
bygdegårdsförening. Brinner för transparens och effektivisering av förvaltning och hur man skall öka
engagemang av medlemmarna i en bostadsrättsförening.

Brf Rönngården

Victor Johansson
MALMÖ
F 1983. Arbetar sedan 2011 som jurist på Inspektionen för vård och omsorg (tidigare Socialstyrelsen). Är
utbildad jurist och ekonom. Ordförande i Brf Kilian 9 sedan 2012 dessförinnan ledamot och kassör.
Övriga erfarenheter från föreningsarbete kommer bl.a. från Aktiespararna och Jusek. Ledamot i
Bostadsrätternas fullmäktige.

Brf Kilian 9
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