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Valberedningens förslag till
antal ledamöter

•Valberedningen föreslår 
att regionstyrelsen består av 13 ledamöter



Valberedningens förslag
ordförande, 2 år:
• Susanne Sjöblom, (nyval)



Susanne Sjöblom
• Susanne Sjöblom bor i Fisksätra, Nacka och 

tycker om att ”kulturtanta” med min kompis 

Mulle, framför allt vårsalongen på Liljevalchs.

• Hon är ordförande i Hyresgästföreningen 

Nacka-Värmdö sedan flera år tillbaka och 

sitter i regionstyrelsen som vice ordförande 

med ett extra gott hjärta för konflik-

thantering.

• Viktiga frågor för Susanne är Bo-orättvisan 

där ägt boende får så mycket mer stöd än 

hyrt. Samt organisationens framtid och 

utveckling mot ett smartare arbetssätt.



Övriga nominerade
ordförande:
•Christina Kicki Glasberg, Bromma-Ekerö

•Simon Safari, Botkyrka



Ledamöter valda till 2023:

• Jaana Andersson, Södermalm

• Jonas Carlsson, Nynäshamn

• Carina Cedergren, Sundbyberg

• Susanne Edberg, Huddinge

• Richard Samuelsson, Nordost

• Jenny Wiklund, Östermalm



Valberedningens förslag
6 ordinarie ledamöter:
• Per Jansson, Brännkyrka Hägersten (omval)

• Jörgen Johansson, Syd-Ost (omval)

• Kjell Lindmark, Haninge (nyval)

• Ann-Margrethe Livh, Järva (omval)

• Anders Möller, Syd-Ost (nyval)

• Rose-Marie Roth, Bromma-Ekerö (nyval)



• Jörgen Johansson bor i HSB Farsta Strand, är 

aktiv i Marinens pensionärsförening. Han har 

har husvagn där han gärna sommar och 

vinterkampar. 

• Han har lång erfarenhet från 

Hyresgästföreningens förhandlingsarbete:  

Privata delegationen Stockholms stad, 

Familjebostäder, Micasa fastigheter och 

Stadsholmen. 

• Jörgen har ett stort engagemang för 

upprustningsfrågor.

Jörgen Johansson



• Kjell Lindmark bor i Haninge och är ordförande 

i Haningeföreningen. Varit ledamot av 

föreningsstyrelsen i tre år tillbaka och 

ordförande det senaste året.

• Kjell är Intresserad av organisationsfrågor och 

den nytta Hyresgästföreningen har för våra 

medlemmar. Engagerad i att öka andelen 

aktiva lokala LH och därmed öka andelen 

medlemmar så att vi även fortsättningsvis har 

legitimitet i samhället.

• Intresserad av utbildning och bildning i 

allmänhet. Studerar historia och vetenskap på 

lediga stunder.

•

Kjell Lindmark



• Bor i Rinkeby sedan mer än 30 år, är 
ordförande i Järvaföreningen. Reser mycket 
samarbetat med bl a kvinnorörelser i Nepal 
och Latinamerika

• Varit aktiv i lokal hyresgästförening i många år 
innan jag blev politiker bl a ordförande i 
Hyresgästhuset, ett all-aktivitetshus som alla 
lokala hyresgästföreningar i Familjebostäder i 
Rinkeby drev.  

• Har jobbat med bostadsfrågor politiskt varit 
bostadsborgarråd Stockholms stad och drivit 
frågor som t ex stoppa ombildningarna. 
Jobbat med kampanjer och skrivit många 
artiklar om Bostadsfrågor både från lokalt 
och centralt perspektiv. 

Ann-Margreth Livh



• Anders Möller bor i hyresrättsradhus i Sköndal

(Stockholmshem) och tycker om att tävla, idrotta 

och använda huvudet. Ägnar gärna tid åt padel, 

golf och skidåkning men är också en hejare på 

frågesport, Rubiks kub och har spelat schack 

mot Magnus Carlsen (Greatest Of All Time).

• Anders är ordförande i LH Kafferepet (Syd-Ost) 

som han var med och startade 2020. Han har en 

bred erfarenhet av fastigheter och ekonomi bl a 

tidigare varit VD för Hyresgästföreningens 

fastighetsbolag under 17 år (ej anställd längre).

• Viktiga frågor för Anders är ekonomin från alla 

perspektiv men brinner också för medlemsnytta 

och ogillar orättvisor i allmänhet och mellan 

boendeformer i synnerhet och vill öka andelen 

nya hyresrätter!

Anders Möller



• Rose-Maries förening är Bomma Ekerö. hon är också 

medlem i Svenska Fyrsällskapet och besöker minst en fyr 

varje sommarsemester. Ny kust, upptäcka ny fyr. Älskar 

På Spåret och kviss. Naturnörd, film och litteraturnörd. 

• Rose-Marie har varit aktiv sen 2009  i Hyresgästföreningen i 

olika uppdrag: LH-ordförande, föreningsstyrelse, liten 

förhandlingsdelegation Arbetarbostadsfonden m m. 

I Stockholms stad är hon ledamot i kommunfullmäktige 

och har nämnduppdrag (V). Arbetar som lärare på 

högstadiet.

• För Rose-Marie är interndemokrati och samhälls-

uppdraget rätten till trygga hem det som Hyresgäst-

föreningen ska förvalta och utveckla för alla i vårt 

samhälle. Vi är en tung förhandlingspart och en 

bildningsorganisation med gräsrötter som vår viktigaste 

tillgång. Vi ska tillvara kompetens och utveckla en modern 

organisation, tillgänglig och med tydliga värderingar.

Rose-Marie Roth



Övriga nominerade
ledamöter:
• Per Askebäck, Södermalm

• Jan Bagge, Solna

• Kicki Glasberg, Bromma Ekerö

• Susanne Sjöblom, Nacka Värmdö

• Ing-Marie Mattsson Bromma-Ekerö



Övriga nominerade 
ersättare regionstyrelse:
• Thomas Axelsson, Sollentuna

• Kim Lindholm, Botkyrka Salem



Revisor och revisorsersättare 
valda till 2023:
• Revisor, Kerstin Aggefors, Järva

• Revisorsersättare Jonas Larsson, Syd-Ost



Valberedningens förslag
revisor och revisorsersättare:
• Revisor, 2 år 

Lars-Åke Henriksson, (omval)

• Revisorsersättare, 2 år 

Sven Stormdahl, (nyval)



Lars-Åke Henriksson
• Lars-Åke Henrikson bor i Årsta (Syd-Ost) och 

tycker om att träna (är ledare på Friskis & 

Svettis), leder gärna kurser för kassörer/revisorer 

i Hyresgästföreningen. Hjälper cyklister att nå 

sina mål runt vätten (31’5 mil) genom klubben 

Fredrikshof. Vandrar gärna i naturen med min 

familj/barnbarn. Läser en och annan bok, deltar 

i samhällsdebatten för en bättre 

bostadssituation utifrån efterfrågan/behov.

• Lars-Åke har varit stadsdelnämdsordförande i 

Årsta/Enskede (Stockholms stad), ledamot av 

Stockholms stadsbyggnadsnämnden, innehaft 

ordförandeuppdraget inom olika 

organisationer, har haft och innehar ett antal 

revisorsuppdrag inom ett flertal ideella 

organisationer.



Sven Stormdahl
• Sven Stormdal bor i Bagarmossen, LH Byälvan (Syd-

Ost) och tycker om att sjunga i kör, redigera en 

medlemstidning för föreningen och tillbringa tid i 

sommarhuset med familj och vänner i min hembygd 

Hälsingland.

• Sen har varit ordförande, kassör och revisor i ett flertal 

ideella föreningar och drivit eget handelsbolag ett 

antal år.

• Viktiga frågor för Sven Stormdal är rättvisa i boendet, 

natur och miljö i och kring bostadsområden.


