
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 ersättarna väljs i numrerad ordning för att kunna inträda i turordning om regionen får fler ombud eller ordinarie ombud behöver ersättas. 

 

1 Beatrice Eriksson Norrmalm 1951 K Sth K 
Ordförande i Hyresgästföreningen Norrmalm och i Privata förhandlingsrådet. Aktiv i HGF i 
många år och har stor erfarenhet. Deltagit på flera stämmor tidigare. 

2 Per Askebäck Södermalm 1952 M Sth K 

Aktiv styrelseledamot i HGF Södermalm, har varit ledamot i etik-och moralgruppen, god 
representant för HGF generellt. Arbetat aktivt inom Södermalms-föreningen i flera år. Har 
senast varit vice ordförande och periodvis fungerat som vikarie för ordförande. Har under 
flera år varit aktiv medlem i stora förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder.  

3 Anne Hallberg Gotland 1958 K Gotland 
Anne är en mycket stabil person som har stor erfarenhet av arbete i olika organisationer. 
Anne kan bidra till att stämman fattar goda beslut för HGF:s medlemmar. Anne är vice 
ordförande i föreningsstyrelsen Gotland. 

4 Jan Nygårds Sydost 1962 M Sth K 

Janne har viktig erfarenhet genom en energisk kamp mot ombildningar och därefter som 
kvarboende och omställning från LH styrelse till husombud. Huvudintresse i 
organisationen är det bostadspolitiska frågor.  Hans sätt att se på nyproduktion, förtätning 
och problemen kan var till nytta på stämman.  

5 Christina Glasberg Bromma/Ekerö 1963 K Sth K 
Ordförande i Bromma -Ekerö, aktiv i olika ideella föreningar. Många goda idéer. Ett 
mycket stort engagemang. Hon är lyhörd, anpassningsbar o samtidigt viljestark - samt bra 
på makt delning ! 

6 Charlotta Huldt Södermalm 1963 K Sth K 
Kreativt energiknippe med finurliga förslag att modernisera och digitalisera rörelsen. 
Styrelseledamot i HGF Södermalm 

7 Ylva Harnesk Järva 1960 K Sth K 
Var med på förra förbundsstämman förra gången och fann det ytterst intressant att kunna 
vara med och påverka. 

8 Anders Nylander Haninge 1955 M S Län 
Vice ordförande i Haninge. Relativ ny i föreningsstyrelsen men med lång facklig 
erfarenhet. Är inte rädd för att framföra synpunkter och att höras. 

9 Eleonora ”Ela” Löwenhamn Gotland 1967 K Gotland 

Nyfiken, intresserad och vill gärna engagera sig mer i organisationens frågor; där stämman 
är en viktig del. Hon är frågvis, glad och positiv vilket bidrar till god stämning vid alla 
möten. Ela är en lyhörd och omtänksam person. Ela är ledamot i föreningsstyrelsen 
Gotland. 



10 Jonas Larsson  Sydost 1967 M Sth K 

Är ordförande i styrelsen för LH Nyckelkroken i Rågsved. Har varit aktiv i HGF sedan 2012 
som bl.a. revisor i Syd-Ost-föreningen och revisorsersättare i regionen. Han var med på 
förbundsstämma 2021 (2020) i Stockholm. Är engagerad och välstrukturerad och driver 
frågor som medlemmar lyfter och tycker är viktiga. Har bra kontaktnät och vet hur man 
kan driva igenom saker för medlemmarnas och organisationens skull.  

11 Peder Poulsen Södermalm 1959 M Sth K 

Bidrar med gedigen erfarenhet av HGF i 30 år. Deltagit som ordinarie ombud i Trollhättan, 
Malmö och senast i Stockholm. Engagerad i många HGF-frågor och motioner till beslut / 
omröstning. Goda HGF-kontakter på många nivåer och kan på olika sätt framföra detta på 
stämman. 

12 Heljä Järvinen Järva 1949 K Sth K 
Varit med i Järvastyrelsen och avgick som ordf 2021 (efter 10 år) Deltagit i fullmäktige 
under många år. Har deltagit i stämman flera gånger tidigare dock inte 2021. Har tid för 
förberedelsearbete.  

13 Peggy Jönsson Sydost 1965 K Sth K 

Har varit aktiv sedan 2010 och sedan 2012 ordförande i LH som bildades efter fastigheten 
såldes från allmännytta till privata värd. Är ledamot i privata delegationen och 
förhandlingsråd Syd-Ost. Har en period som kontaktkommittéordförande i slutet av 80-
talet. Har en bred erfarenheter inom HGF - Stämmoombud 2014 och 2016 - Ledamot 
föreningsstyrelse - Regionstyrelse - Regionens valberedning- Nationella valberedningen. 
Varit aktiv mot ombildning och utförsäljning. Brinner för lokalt engagemang och påverkan 
med inflytande från hyresgäster men även organisation och bildning. Är bostadspolitisk 
aktiv och vill gärna att se klimatfrågorna ta större plats i föreningsarbetet.  

14 Eva Fee Södermalm 1945 K Sth K 
Kan på ett tydligt sätt stå upp och tala för ställningstaganden som föreningen enat sig 
kring. En av de aktivaste talarna vid stämman 2018.  

15 Birgitta Bengtsson Järva 1944 K Sth K 
Sekr och ekonomisk ansv i Järvastyrelsen vice ordf. förhandlingsdel. (SB) Har deltagit i 
arbetgr för "Stockholmshyran" Har deltagit på flera fullmäktige men ej i 
förbundsstämman. 

16 Marie Tell  Sydost 1959 K Sth K 

Sitter i styrelsen som kassör för LH Nyckelkroken i Rågsved. Har varit aktiv i HGF sen 2016 
och har ett brinnande intresse för organisation och rättvisa. Hon sitter även i 
valberedningen för Syd-Ost-föreningen sen 2017 där hon varit sammankallande de flesta 
år. Välstrukturerad och genomtänkt och kan engagera och motivera medlemmar och 
boende. 

17 Yngve Sundblad Södermalm 1943 M Sth K 

Ordförande i HGF Södermalm. Ordförande i Förhandlingsdelegationen för hyresgästerna i 
Svenska Bostäder sedan 2012, vill utveckla hyresgästinflytandet i Allmännyttan. 
Erfarenhet av ett antal upprustningar/renoveringar, vill kraftigt förstärka hyresgästernas 
inflytande och hålla hyrorna nere. Hyresnämndsledamot sedan 5 år.   

18 Janåke Skoog Sydost 1947 M Sth K 
Janåke har en lång erfarenhet från HGF och deltagit på många både stämmor och 
kongresser.  



19 Lillemor Hultman Skärholmen 1953 K Sth K 
Relativt ny i HGF Skärholmen men har kommit in med brinnande engagemang och kraft, 
särskilt för barn och ungas uppväxtvillkor och hur de påverkas av boendet. En eldsjäl som 
är mån om att alla ska må bra och som tänker nytt. 

20 Said Choueifaty Järfälla 1954 M N Län 

Har bott i Sverige mer än 30 år. Är en glad, social, engagerad och ödmjuk person. Har varit 
medlem i HGF sedan han kom till Sverige i början av januari 1991, först som 
familjemedlem och sedan som huvudmedlem. Har varit förtroendevald sedan 2007 och 
har haft uppdrag inom LH-styrelse, föreningsstyrelse och fullmäktigeledamot. 
I Sverige, förutom att ha varit förtroendevald i HGF, har han varit förtroendevald  inom 
fackförbund och kort tid inom politik. Brinner för de frågor som HGF jobbar med 
(boinflytande, förhandling, upprustning och kämpa för att behålla de hyresrätter som 
finns). 

 

 

 


