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BILAGA 6 

 

BRF FÅLLBÄNKEN   

Valberedningens presentation 

2021 
Valberedningens förslag. 

Valberedningen har bestått av Tomas Thörnblom och Ronny Wallén. Valberedningen har gått ut med 
information om lediga valbara platser som suppleanter och ledamöter till bostadsrättsföreningen 
Fållbänkens styrelse till föreningens medlemmar via föreningens nyhetsbrev som delats ut i samtliga 
brevlådor. Bland det som är speciellt med Fållbänkens relativt nybildade bostadsrättsförening är dess 
mycket omfattande storlek med både bostadsrätter, hyresrätter, affärs- och förskolelokaler samt 
parkerings och grönområden. Detta innebär att det krävs ett stort engagemang av styrelse för att 
kunna hantera denna mängd och storlek av olika ärenden och frågor. Utifrån de förslag på nya 
styrelseledamöter till brf Fållbänken föreslår valberedningen följande. 

 

Förslag till ledamot på 1 år. 

Förslag: Carl Johan Thorell. Carl Johan är 63 år och konsult inom fastighetsdrift och service. Han har 
stor erfarenhet och intresse av styrelsearbete inom föreningsvärlden. Carl – Johan kan tillföra 
föreningen värdefull kunskap inom fastighetsförvaltning. 

Förslag på ledamot på 2 år. 

Sittande Karl – David Andersson. Karl – David är 69 och pensionär. Han har bakgrund som 
verksamhetschef inom äldreomsorg i Täby kommun och leg sjuksköterska. Karl – David är Brf 
Fållbänkens sekreterare och ansvarigt för föreningens nyhetsbrev och hemsida. Han är den som 
suttit längs i styrelsen och därmed också besitter värdefull kunskap om föreningens verksamhet 
under längre tid.  

Förslag på ledamot på 2 år. 

Sittande Thomas Nordell. Thomas 58 år och socionom som arbetar i Vallentuna kommun med barn 
och ungdomar som har neuropsykiatriska variationer. I styrelsen arbetar Thomas med bl a frågor 
rörande hyresrätterna, kommunlägenheterna, el och Telia 
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Förslag på ledamot på 2 år. 

Sittande Sheren Salih. Sheren är 56 år och utbildad sömmerska. Hon har med reklamproduktion i 
storbildsformat i Hägernäs samt med ensamkommande barn i Sollentuna kommun. I styrelsen 
arbetare Sheren med frågor rörande utemiljön.  

Förslag på Ledamot på 2 år. 

Sittande som suppleant Anders Mattsson Anders är 46 år och utbildad på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Han har lång erfarenhet som projektledare och arbetar nu som gruppledare inom 
konsultvärlden. I styrelsen har Anders arbetat bland annat med upphandlingar. 
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Förslag på suppleant på 1 år. 

Sittande ledamot som suppleant Darina Brohlin Rönn. Darina är 34 år och arbetar som 
fritidspedagog. Darina har suttit som ledamot i styrelsen och är väl insatt i verksamheten. Hon vill 
fortsätta arbeta i styrelsen dock som suppleant istället som ledamot pga. tidsbrist. 

Förslag på suppleant på 1 år. 

Förslag: Jörgen Backlund. Jörgen är 53 år och utbildad på Luleå tekniska högskola. Han arbetar som 
konsult inom teknisk konstruktion. Jörgen kan tillföra styrelsen värdefull teknisk kunskap. 

 

 

Valberedningens förslag på ersättning till styrelsen. 

Valberedningen föreslår att styrelsen tillerkänns ett uppräknat arvode på 350 000 kr (exklusive sociala 
avgifter), samt att det skall avsättas 30 000 kronor att fördelas till styrelsemedlemmar som får ett 
inkomstbortfall i anledning av styrelsearbetet. Arvodet motiveras med den omfattande arbetsinsats 
som styrelsearbetet innebär. Arvode till revisor sker på löpande faktura. 

 

 


