
Valberedningen har i sitt förslag tagit hänsyn till att alla föreningar som har skickat in nomineringar ska vara representerade. 

De föreningar som nominerat fler representanter har hanterats utifrån att de yngsta har prioriterats först.  

Valberedningens förslag är  

• att vi väljer 30 stycken som ordinarie ombud utan inbördes ordning. 

 

Susanne Sjöblom  Nacka/Värmdö RS 1962 K S Län RS 
Ordförande region Sth. Har deltagit i de fyra senaste stämmorna och då varit dela av 
delegationsledningen. Startade på LH nivå 1989 och har sedan innefattat ordförande på LH, 
förenings och regionnivå.   

Jonas Carlsson Nynäshamn RS 1972 M S Län RS Jonas har lett delegationsarbetet i ett antal år. Han är mycket kunnig i att organisera arbetet. 

Ann-Margarethe Livh, Järva RS 1948 K Sth K RS 
Har varit ordf i Järvastyrelsen i 2 år o ledamot i 2 år. Sitter i regionstyrelsen och deltog i stämman 
2021 och fullmäktige 2022. 

Stefan Uddebrant Gotland 1950 M Gotland 
Är en erfaren ledamot som deltagit i stämman ett antal gånger tidigare. Detta ger en trygghet för 
övriga deltagare på stämman. Stefan är ordförande för föreningsstyrelsen Gotland. Stefan har ett 
intresse för frågorna som hanteras på stämman, är rak och tydlig i sin kommunikation. 

Helena Lindgren Järfälla 1963 K N Län 
Har ett engagemang i HGF som vilar på ambitionen att skydda och utveckla hyresrättens 
berättigande i vårt samhälle. HGF ska också vara en professionell part i förhandlingar och 
samarbeten med olika parter. Och sist men inte minst en stark medlemsrörelse. 

Annie Bärnevåg Sydost 1952 K Sth K 

Har lång erfarenhet genom en energisk kamp för att hålla ihop den lokala verksamheten med att 
stötta och starta LH:n. Stort hjärta för att för medlemmar och boende ska få igång styrelser och hitta 
medlemmar som vill bli aktiva lokalt så att vi får behålla våra fritidslokaler.  Har lång erfarenhet av 
förhandlingsarbete och styrelsearbete i Stockholms stad.  

Kjell Lindmark  Haninge RS 1957 M S Län RS 
Ledamot i regionstyrelsen. Ordförande i Haninge. Insatt och påläst. Inte rädd för att framföra åsikter 
och ta plats.  

Kjell Söderstam  Sundbyberg 1951 M N Län 
Tycker det är viktigt att vara med och få avgöra våra medlemmars och föreningens framtid. Har 
erfarenhet av HGF sedan 1995. HGF är ännu viktigare dagens läge och det gäller hela landet. 

Eva Lagervall Vällingby 1959 K Sth K Aktiv i styrelsen HGF Vällingby-Hässelby som ordf. Har varit ledamot i etik och moralgruppen 

Madeleine Hällgren Södertälje/Nykvarn 1961 K S Län 
HGF är en viktig organisation som vi behöver ta till vara. Brinner för vår frågor. Kompetent och väl 
insatt i våra frågor.  

Karolina Berntsson Södermalm 1991 K Sth K 

Kan föra in ett yngre perspektiv bland förtroendevalda och i stämman. Har hon god professionell 
erfarenhet av arbete med rekrytering, organisering och medlemsfrågor parat med genuint intresse 
för bostadsfrågor och gott driv. Är en kunnig, välformulerad och snillrik förkämpe för hyresgästerna 
intressen i samhället. 



Inger Andersson Nordost 1955 K N Län 

Är kunnig och engagerad, med särskilt fokus på förhandlingar samt att planera och delta i 
evenemang för boende i våra områden. Är ekonomiansvarig i Nordost-föreningen samt ordförande i 
Nordosts förhandlingsråd. Aktiv i diskussioner både när det gäller att framföra sina egna åsikter och 
lyssna till andras. Sätter sig in i frågor noggrant innan hon bildar sig en uppfattning.  

Susanne Edberg Huddinge 1981 K S Län 
Kunnig, driven, kompetent, ser till så att saker bli gjorda. Det hon inte kan tar hon reda på, noga 
med att det ska bli rätt. Brinner för sitt arbete. nytänkande och mycket kunnig om organisationen. 

Sara Ekman Skärholmen 1994 K Sth K 
Kom in och blev både LH-ordförande och ledamot i föreningsstyrelsen i våras. Har stort engagemang 
för att HGF ska växa och förnyas och har visat prov på det i både ord och handling. 

Nicklas Isaksen Sigtuna 1984 M N Län 
Hans största intresse inom Hgf-arbetet är förhandling och upprustning. Är en av våra yngre 
förtroendevalda och därför vill vi gärna se att han på olika sätt blir peppad att ta för sig mer och 
skaffa fler kontakter inom organisationen. 

Rose-Marie Rooth Bromma/Ekerö RS 1967 K Sth K RS Engagerad och har stor erfarenhet av arbete inom HGF. Delar med sig av erfarenheter.   

Jörgen Johansson Sydost RS 1946 M Sth K RS 
Har lång erfarenhet från alla verksamhetsområden i organisationen och från ett antal stämmor.  
Den erfarenhet och kunskap Jörgen bär med sig kommer till nytta för medlemmarna.  

Gunilla Moshi Järva 1957 K Sth K 
Valdes in i Järvastyr 2021. Arb med bla kommunikation. Kan tillföra mycket. Bostadsfrågan är en av 
de viktigaste frågorna för Järva och HGF behöver stärka sina positioner.  

Britt-Marie Löfdahl Solna 1942 K N Län 
Är ordförande i Solna och mycket klok. Har stor erfarenhet av folkrörelse och ekonomi. Väldigt 
omtänksam har hjärtat på rätta stället.  

Hikmet Hussein Södermalm 1956 M Sth K Styrelseledamot, Ledamot förhandlingsdelegation Stockholmshem  

Richard Dazley Järfälla 1953 M N Län 
Har tidigare varit ombud i förbundsstämman och varit utsedd att delta som stämmoledare för 
Stockholmsdelegationen. 

Arne Tärnblom Huddinge 1944 M S Län 
Gedigen föreningserfarenhet både från HGF och andra organisationer. Politiskt kunnig och 
bostadspolitiskt drivande. Stor vana att delta på stora möten. 

Ingmarie Matsson Bromma/Ekerö 1964 K Sth K 

Var med på Stämman 2020/2021 och vill följa upp det som då beslutades. Bl a den motion om att ta 
fram en funktionshinderpolicy som jag skrev och som antogs av stämman. Att ta fram en sådan 
policy är inte lätt så den behöver bevakas. På regionen har hon fått igenom motioner ang 
förhandlingsutbildning. Den nya förhandlingsöverenskommelsen tycker hon är bra att bevaka. 

Pia Malmros Gotland 1977 K Gotland 
Är stabil, pålitlig och kunnig. Pia är glad, positiv och väldigt engagerad framförallt i bostadspolitiken. 
Pia är sekreterare i föreningsstyrelsen Gotland. 

Yvonne Källström Haninge 1971 K S Län Tillhör den yngre generationen. Positiv till att vara med för att se och lära.  

Eira Southall Skärholmen 1986 K Sth K 
Eldsjäl i Skärholmen som varit med några år i föreningsstyrelsen, bland annat som kassör. Har aldrig 
varit på en stämma men vill gärna vara med och besluta om föreningens framtid. 

Joseph Verriere Nordost 1982 M N Län 
Kunnig och engagerad, med särskilt fokus på att värva och engagera nya medlemmar, t ex i 
nybyggda områden. Vice ordförande i Nordost-föreningen sedan flera år tillbaka och delar ansvar 
för ombildningar och upprustningar med ordförande. Är aktiv i diskussioner både när det gäller att 



framföra sina egna åsikter och lyssna till andras, och sätter sig in i frågor noggrant innan han bildar 
sig en uppfattning.  

Tony Nicander Nynäshamn 1976 M S Län 
Han har ett stort bostadspolitiskt kunnande. Han har i sitt politiska engagemang deltagit i ert fler tal 
stämmor och fullmäktige. 

Ylva Fernvall Östermalm 1949 K Sth K 
Varit engagerad i HGF under lång tid. Hon har suttit i styrelsen för Östermalm sedan 2016. Har ett 
stort kunnande och engagemang och brinner för bostadspolitiska frågor. Hon sitter bl.a. med i 
Bostadspolitiska gruppen i Stockholm. Var med på förra förbundsstämman.  

Christer Alariksson Sundbyberg 1960 M N Län Gillar att byta erfarenheter med andra, lyssna av och vara med att påverka.  

 

 


