
Förslag till styrelse 2021/2022

OMVAL

Fredrik Överbring, ledamot i teknikgruppen och vice ordförande (1 år)
Fredrik tog plats i styrelsen för fyra år sedan. Han har varit teknikansvarig och har som mål
att sänka driftskostnaderna och skapa hållbara fastigheter långsiktigt. Han har bland annat
arbetat med en upphandling för att åtgärda de liggande stammarna och mycket annat.

TILLVAL för Claudia Ruzbarsky 1 år

Frida Wahlström, ledamot (1år)
Frida har bott på Stamgatan i ca 3 år och tycker om att engagera sig i föreningar. Hon jobbar
som produktionsledare på H&M där hon har en koordinerande roll och leder projekt med
fokus på PR. Detta hoppas hon kunna dela med sig av inom styrelsearbetet. Hennes
hjärtefråga är cykelrummen som hon skulle vilja se över.



NYVAL

Lars Holmberg, ledamot (2 år)
Lars har varit intresserad av styrelsearbete inom vår brf sedan tidigare, vilket fick honom att
sitta i valberedningen 2017/2018. Nu är han redo att ta steget in i styrelsen. Lars jobbar på
Sweco som samhällsanalytiker och har doktorerat inom sociologi. Han har bland annat
kunskap om framtida teknik inom bostad/bygg och hans hjärtefrågor är miljö och hållbarhet.
T.ex. att se över sophantering, miljöstationer och cykelparkeringar utomhus.

Peter Bommelin, ledamot (2 år)
Peter jobbar som lastbilschaufför och har bott på Östberga i 24 år. Han satt i styrelsen för ca
10 år sedan och nu är han intresserad av att vara med i styrelsen igen. Förutom en lång
erfarenhet från olika styrelser så är Peter lugn och jordnära och utifrån egna utsagor är
inlyssnande och resonerande. Hans hjärtefrågor är framkomlighet, tillgänglighet och
bemötande.



Martin Thesén, ledamot (2 år)
Martin är uppvuxen i Östberga och har hittat tillbaka till området i vuxen ålder. Martin jobbar
med digitaltryck och grafisk produktion samt så är han intresserad av grafisk formgivning och
webbutveckling som han också studerar. Hans hjärtefrågor är kommunikation till medlemmar
och han vill höja Östbergas status, då han tycker stämningen och hjälpsamheten är
fantastisk.

Raiza Santa, suppleant (1år)
Raiza flyttade till Stamgatan 2016 och nu när hon snart har studerat klart sin sista termin
som fastighetsingenjör på KTH känner hon sig redo att pröva på styrelsearbetet, men vill
börja på en suppleantpost. Förutom att hon är full av energi och driftig så har hon via sin
utbildning jobbat med Riksbyggen i Kista och ägnat sig att noga läsa årsredovisningarna för
vår förening. Hennes hjärtefråga är att höja Östbergas status, då hon verkligen trivs i vårt
område.



Anna Sommer, suppleant (1år)
Anna flyttade in i området för något år sedan och vill engagera sig i området. Det fick henne
intresserad av tanken på styrelsearbete. Hon beskriver sig själv som en glad och utåtriktad
person och hon har studerat halva sin utbildning för att bli psykolog. Hon jobbar som
administratör på en skola och känner sig bekväm med informationshantering såsom
kommunikation via mejl och liknande.


