
Förslag till styrelse 2020/2021

OMVAL

Fredrik Överbring, ledamot i teknikgruppen och vice ordförande 
(Val till ledamot för 1 år) 
Som teknikansvarig har Fredrik som prioriterat mål att sänka driftskostnaderna och skapa 
hållbara fastigheter långsiktigt.  Som ledamot har han ofta  granskat offerter och kravställt 
inför upphandlingar. 

Christina Sävqvist, ledamot i informationsgruppen och sekreterare 
(Val till ledamot för 2 år)
Christina har fungerat som styrelsens sekreterare vilket innebär att skriva protokoll och hålla 
ordning på alla dokument och administration, t.ex. inför årsstämman. Hon har också arbetat 
med information  till medlemmarna. 
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Anders Öhrling, ledamot i ekonomigruppen och ordförande (Val till ledamot för 2 år) 
Anders har som ordförande under styrelsemötena fördelat ordet, sammanfattat ideer och 
fakta som framläggs vid diskussioner till konkreta förslag till beslut. Han har  också ansvarat 
för omröstningen och för  stämma av med arbetsgrupperna att fördelade arbeten går framåt.
Han engagerar sig också i ekonomigruppens arbete. Anders har som mål att föreningen är 
välskött  med ordning på styrelsemötena. 

Lotta Ohrelius, suppleant i teknikgruppen (Val till ledamot för 2 år) 
Lotta har under en period varit ordförande. Hon är den som på dagtid regelmässigt kan delta
i möten kring driftsfrågor m.m. Lotta har som mål att förvalta medlemmarnas intressen väl. 
Hon anser att hennes erfarenheter och kunskaper om området och styrelsens arbete  kan 
vara bra stöd för både styrelsen och medlemmarna. 
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TILLVAL för Joacim  Lennström 1 år

Christian Abi-Khalil, suppleant i teknikgruppen (Val till ledamot 1 år). 
Christian har engagerat sig i valberedningen under flera år innan han förra året gick med i 
styre Han har särskilt drivit frågan hur bergrummet skulle kunna användas. Den frågan anser
han vara viktig att driva vidare. Han vill också gärna arbeta för ett ökat engagemang bland 
medlemmarna inom föreningen. 

NYVAL

Claudia Ruzbarsky (Val till ledamot 2 år). 
Claudia är utbildad i bl.a. retorik och driver ett utbildningsföretag. Hon beskriver sig själv som
en driven, engagerad och ansvarstagande person. Hennes hjärtefrågor i 
bostadsrättsföreningens styrelse är arbete för ökad trivsel, bra kommunikation och ekonomi. 
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Elvir Hasic (Val till suppleant 1 år) 
Elvir arbetar med fastighetsförvaltning. Han är utbildad ekonom och kontaktperson för 36 
föreningar. Vidare sköter han bokföringen för ett flertal bostadsrättsföreningar. Han vill gärna
prova på styrelsearbetet. Han vill gärna använda sina kunskaper för göra ett bra arbete för 
sin egen förening. 

(Bild saknas)
Lisa Forsmark (Val till suppleant 1 år)
Lisa arbetar som egenföretagare med en städfirma. I och med sitt företag förstår hon hur 
styrelsearbete fungerar och kan grunderna i ekonomi. Hon vill engagera medlemmarna i vår 
bostadsrättsförening till att förstå att de tillsammans äger bostadsrättsföreningen.
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