Kandidater till val av fullmäktige i Bostadsrätterna 2016
Region Väst

Anita Blixt
GÖTEBORG
F 1952. Ordförande i Bostadrätternas valkommitte. Lärare i ekonomi och företagande sedan 1980, främst
inom vuxenutbildningen. Varit ordförande och kassör i min egen förening under många år.

Brf Larmtrumman 2

Annika Attesjö
GÖTEBORG
F 1953. Erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrätts/ samfällighetsföreningar sedan 80-talet, är
sekreterare. Vill veta hur min bostad förvaltas, vara delaktig och påverka. Yrkesmässigt, arbetat inom
läkemedelsindustrin med marknadsföring, klinisk forskning och tillverkning. Värderar att nätverka och
vara delaktig i demokratiskt arbete. Gillar blommor.

Brf Nordostpassagen 3659

Helen Ohlsson
GÖTEBORG
F 1968. Ordförande i vår förening i fyra år, mångårig erfarenhet från politiska uppdrag. Stort intresse för
bostadspolitiska frågor med två uppdrag för tillfället inom området. Intresserad av hälsa, miljö och sociala
frågor.

BRF Godemansgatan 4-6

Jan Olderin
GÖTEBORG
F 1951. Är civ.ing. i botten och har drivit eget företag de senaste 20 åren. Föreningen där jag bor har 109
lägenheter och jag har varit ordförande i över 15 år- Arbetar en hel del med förvaltning av andra
föreningar i Göteborg. Tror mig ha bra kännedom om bostadsmarknaden och dess lagar och
förordningar.

Brf Breitenfeld

Johannes Remnegård
GÖTEBORG
F 1982. Är ordförande i Svenska folkbyggen. har vart detta i över 8 år. Mina fokusområden är att
medlemmarna ska ha en förening, där man trivs och vet att ekonomin förvaltas på ett bra sätt, som
gynnar utvecklingen i föreningen och för medlemmarna. Att bli vald till fullmäktige innebär att jag kan göra
skillnad för alla föreningar som är medlemmar.

Brf Svenska folkbyggen nr 8

Klas Eriksson
GÖTEBORG
F 1964. Nomineringstext har inte inkommit inom sista angiven tid för att lämna nomineringstext.

Brf Bellman

Kurt Book
GÖTEBORG
F 1939. Jag är sjöingenjör och gick iland när jag bilda familj och blev lärare i driftteknik 1967. Jag
arbetade med utbildningen på gymnasiet, kommunalhögskola och på CTH som lärare och skolledare.
1984 var jag med och bilda Göteborgs fastighetsförvaltareförening, som växer än. Jag har varit
ordförande i vår BRF länge och har suttit i fullmäktige sen 2008.

BRF Kallebäcksvägen 17

Magnus Granath
GÖTEBORG
F 1981. Egenföretagare och nybliven småbarnsförälder. Utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg.
Arbetar i huvudsak med redovisningsfrågor. Har varit ordförande i bostadsrättsföreningen sedan 2009.
Fullmäktigeledamot i Bostadsrätterna 2013-2015

Brf Herkulesgatan 11

Maud Ihrskog
BORÅS
F 1947. Jag är boende i Brf Svanen Borås en förening med 40 lägenheter som är byggda för 10 år sedan.
Jag har varit verksam i styrelsen i 5 år och i tre år som ordförande. Jag är fil.dr i pedagogik och har
arbetat som universitetslärare på lärarutbildningen i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv, men numera
är jag pensionerad.

Brf Svanen

Sten-Åke Eliasson
ASKIM, GÖTEBORG
F 1953. Under de senaste 35 åren har jag haft olika säljroller hos IBM Svenska AB. Förra året gick jag i
pension. Jag sitter sedan 20 år som ordförande i en VA & väg samfällighet med 60 medlemmar. I vår tre
år gamla Brf är jag ordförande. Det har varit spännande att bygga upp en fungerande Brf från start och att
verka för att medlemmarna skall trivas.

Brf Askims Torg 1

2

Thomas Tibell
GÖTEBORG
F 1948. Jag har stor erfarenhet av arbeta i föreningsliv genom flera olika styrelseuppdrag, bl.a. i
Skintebodalens Brf i Göteborg som jag var med och startade liksom Skintebodalens
Samfällighetsförening. Senare vice ordförande i föreningen Mas Amigos i Spanien. Som idrottsdirektör i
Göteborg har jag samarbetat med såväl lokala som centrala organisationer.

BRF Billdalsviken 1

3

