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Valberedningens förslag. 

Valberedningen har bestått av Ola Olsson och Peter Andersson. Valberedningen har gått ut 

med information om lediga valbara platser som suppleanter och ledamöter till 

bostadsrättsföreningen Fållbänkens styrelse till föreningens medlemmar via uppsatta 

informationslappar i samtliga portar samt delats ut i samtliga enskilda 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 på ledamot 1 år. 

Sittande, Claes Gustafsson. Claes är 60 år och företagare med flera anställda, han har en 

ledarskapsutbildning från Försvarsmakten och på sin fritid är han bl. a. engagerad som 

presentatör på olika evenemang. Claes har ett stort engagemang för föreningen och dess 

ekonomi. I sitt ordförandeskap i föreningen är Claes bl. a. engagerad i olika förhandlingar 

och för föreningens talan. 

Förslag på ledamot 2 år 

Sittande Linda Eklund. Linda år 37 år och arbetar som elevassistent. Linda har fler 

arbetsområden inom styrelsen bl a lokaler, parkeringar och nycklar. Linda har ett stort 

engagemang i föreningen och är den i styrelsen som framförallt har med ett barnperspektiv i 

arbetet. 

Förslag på ledamot 2 år. 

Sittande 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 bl. a fastighetsdrift och förvaltning. 

Förslag till suppleant 1 år. 

Sittande Jörgen Backlund. Jörgen är 54 år och utbildad på Luleå tekniska högskola. Han 

arbetar som konstruktör inom industrin. Han har under ett år arbetat som suppleant i 

Styrelsen och är väl insatt i BRF Fållbänkens verksamhet. Jörgen kan tillföra styrelsen 

värdefull teknisk kunskap. 

Förslag på Suppleant på 1 år. 

Förslag Mats Thörnblad. Mats är 72 år och är pensionär. Han är utbildad samhällsvetare 

från Stockholms universitet. Han har ett långt yrkesliv inom företagande bakom sig där han bl 

a varit ekonomiansvarig och VD. Mats har även varit ordföranden i en samfällighetsförening. 

Praktisk omställning till förnyelsebar energi är ett av Mats intressen. Han skulle tillföra 

styrelsen värdefull kunskap inom bl a ekonomi, ledarskap och juridiska processer. 

Förslag på suppleant 1 år  

Förslag Blanka Rósa. Blanka är 27 år gammal och doktorand i utbildningsvetenskap vid 

Stockholms universitet. Hon driver även en liten firma vid sidan av doktorandstudierna där 

hon undervisar i svenska för invandrare. Blanka är intresserad av värdegrunds- och 



miljöfrågor. Hon är bl a intresserad av att engagera sig för återvinning och sopsortering.  

Blanke skulle tillföra styrelsen ny kunskap inom bl. a. värdegrundsfrågor och engagemang 

för miljö- och återvinning. 

Förslag suppleant 2 år 

Förslag Christoffer Nidén. Christoffer är 33 år gammal. Han arbetar som säljare inom frukt-
och grönsaksbranschen. Specifikt med att ta fram och sälja produkter av grönskar och frukter 
som pga. färg och form rensats bort från att säljas i vanliga butiker. Utöver detta driver han 
även ett företag upplevelseföretag. Christoffer skulle tillföra styrelsen drivkraft, och kunskap 
inom framväxande miljöfrågor. Som nybliven småbarnsförälder har han också ett särskilt 
intresse för barnfrågor. 
 
Förslag på suppleant på 2 år. 

Sittande Darina Brohlin Rönn. Darina är 35 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 i stället som ledamot pga. tidsbrist. 

 

 

Valberedningens förslag på ersättning till styrelsen. 

Valberedningen föreslår att styrelsen tillerkänns ett uppräknat arvode på 370 000 kr 

(exklusive sociala avgifter), samt att det skall avsättas 35 000 kronor att fördelas till 

styrelsemedlemmar som får ett inkomstbortfall i anledning av styrelsearbete. Det höjda 

arvodet motiveras med den allmänt ökade prisnivån och den omfattande arbetsinsats som 

styrelsearbetet i en så stor förening innebär. Arvode till revisor sker på löpande faktura. 

 


