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Valberedningens förslag 

REGIONSTYRELSE

Valberedningen föreslår 

att regionstyrelsen består av 13 ledamöter



Ordförande 

För kommande 2 år

Inga övriga nominerade



Simon Safari – 2 år (omval)

 Simon bor i Tumba hos 

Botkyrkabyggen.

 Valdes som regionordförande 2015 

och är sedan 2016 ledamot i 

Hyresgästföreningens 

förbundsstyrelse.

 Frågor som engagerar Simon 

särskilt är att lyfta fram andra som 

vågar och visar sin förmåga, chans 

att bidra med det man brinner för. 

”Då kan jag känna mig lycklig.” Som 

ledare tycker Simon att det är ett 

ansvar och bereda möjligheten till 

var och ens personliga utveckling.

 Simon känner sig hemma i 

Hyresgästföreningen. ”En 

organisation som driver frågor och 

ideologi som ligger mig nära hjärtat” 



Ledamöter till regionstyrelsen

6 ledamöter för kommande 2 år



Tidiane Diao – 2 år (omval)

 Tidiane bor i Bagartorp, Solna och gillar 
att laga mat och att diska.

 Valdes till regionstyrelsen 2018, har 
flera andra uppdrag som europeiska 
kommittén som jobbar med ”Knowledge
Transfer Program” mellan olika 
europeiska patientorganisationer för att 
stärka det europeiska civilsamhälle. 
Samt förbättra vården ur patientens 
perspektiv i Europa. Är även ledamot i 
unionens förhandlingsdelegation. 

 Viktigt för Tidiane är att arbeta för ett 
stärkt civilsamhälle och aktörer som 
driver våra frågor tillsammans med 
andra aktörer i samhället. Vi skall inte 
isolera oss utan vi måste, tillsammans 
med industrin, ekonomin, vården, 
politikerna, hyresvärdarna, osv, hitta en 
bra modell som vi alla kan vara lika 
nöjda med.

Regionstyrelsen



Marco Espvall – 2 år (omval)

 Marco bor i Råcksta och arbetar 

som journalist. Tidigare i livet har 

han bland annat drivit antikvariat i 

Stockholm, jobbat som kock i Kina 

och undervisat kvinno-

organisationer i Mellanöstern om 

hur man twittrar.

 Är också vice ordförande i 

Vällingbyföreningen.

 Marcos måtto är: ”Gör 

Hyresgästföreningen till en 

folkrörelse för vår tid!”

Regionstyrelsen



Ann-Margrethe Livh – 2 år (nyval)

 Bor i Rinkeby sedan mer än 30 år. 

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 

allaktivitetshus som alla lokala 

hyresgästföreningar i 

Familjebostäder i Rinkeby drev.  

 Har jobbat med bostadsfrågor, varit 

politiskt bostadsborgarråd i 

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.

Regionstyrelsen

Foto: Malcolm-Jacobson



Katarina Kalavainen – 2 år (omval)

 Katarina bor hos Familjebostäder i 

Tallkrogen, Stockholm, tycker om att 

röja skog och sticka ipad-fodral.

 Andra uppdrag Katarina har är att 

vara ordförande i Hyresgäst-

föreningen Syd-Ost och ledamot i 

Familjebostäders förhandlings-

delegation.

 Förhandling och bra organisation 

som stöttar hyresgäster och 

medlemmar är frågor som 

engagerar Katarina extra mycket.

Regionstyrelsen



Susanne Sjöblom – 2 år (omval)

 Susanne bor i Fisksätra Nacka 

kommun och tycker om att läsa 

deckare samt älskar sitt jobb som 

resurs pedagog/skolbibliotekarie.

 Susanne har varit aktiv sedan 1990, 

först på LH-nivå sedan 

föreningsstyrelsen i Nacka-Värmdö, 

samt varit med en mandatperiod i 

region-styrelsen.

 Viktiga frågor för Susanne är 

rättvisan med tillgång på boende för 

alla, dvs hyresrätter. Att barnen ska 

kunna få flytta hemifrån och utsatta 

kvinnors möjlighet till tryggt bostad.

Regionstyrelsen



Janåke Skoog – 2 år (omval)

 Janåke bor i Hagsätra och tycker om 

att delta i och dokumentera 

vardagens teater.

 Janåke har varit 

föreningsordförande i Haninge och 

Syd-Ost och tidigare varit ledamot i 

regionstyrelsen i tre omgångar 

mellan 1996–2013. Varit 

Avdelningsordförande ABF

 Viktiga frågor för Janåke är:

Tillsammans – Tillit –

Deltagandedemokrati. Makt genom 

förtroende.

Regionstyrelsen



Ledamöter valda till 2020:

Carina Cedergren, Sundbyberg

 Jaana Andersson, Södermalm

 Jonas Carlsson, Nynäshamn

 Jörgen Johansson, Sydost

Madelaine Hällgren, Södertälje/Nykvarn

 Per Jansson, Brännkyrka/Hägersten

Regionstyrelsen



Övriga nominerade till

regionstyrelsen

 Anders R Thompson, Östermalm

Clarence Bohlin, Östermalm

 Liz Grennstam, Solna

 Susanne Edberg, Huddinge

Regionstyrelsen



Valberedningens förslag till ledamöter i

Etik- och moralgruppen

3 ledamöter för kommande 2 år

2 ledamöter 1 år (fyllnadsval)



Anna Tholsson – 2 år (nyval)

 Ann bor i Upplands Väsby, har fyra 

hundar som utgör ett stort intresse.

 Ledamot lokala hyresgästföreningen 

Karlsund, samt i ledamot i Upplands 

Väsby och där engagerad i 

bostadspolitiska frågor. Ann är även 

med förhandlingsdelegationen.

 Engagerad i alla 

hyresgästföreningens frågor. Har 

arbetat mycket med människor och 

tror hon kan bidra med sin stora 

erfarenhet.

Etik- & moralgruppen



Per Askebäck – 2 år (nyval)

 Per Askebäck kallas Pelle och bor i 
lägenhet på Södermalm. Är född i 
Stockholms skärgård. Gillar staden 
men även att vara ute på vattnet 
både med motor och segelbåt.

 Min utbildning är barnsjuksköterska 
och har jobbat på barnsjukhus i 
närmare 40 år. Har under minst 
halva min tid arbetat i ledande 
befattning. Har även arbetat som 
restaurang/kökschef, 
produktspecialist och 
byggnadsarbetare.

 Viktiga frågor för Pelle är ärlighet, 
alla människors lika värde, hur vi 
tänker och handlar (etik och moral) 
och att även kunna säga "att jag 
gjorde fel”.

Etik- & moralgruppen



Eva Lagerwall – 2 år (omval)

 Eva bor i hyreslägenhet i Hässelby 

strand och tycker om att besöka 

Solvalla vid elitloppet på 

morsdagshelgen

 Eva har varit ordförande i en lokal 

hyresgästföreningen i flera år. Är 

idag ordförande i  

Hyresgästföreningen Vällingby samt 

mångårig fullmäktigeledamot.

 Viktiga frågor är bostadskrisen, 

trygghet, integritet. Att alltid ta mina 

uppdrag på allvar.

Etik- & moralgruppen



Marina A Davidsdotter – 1 år (omval)

 Marina bor i Norra Djurgårdsstaden  

och älskar djur/ natur samt att 

fotografera 

 Arbetar som kurator och trivs 

mycket bra med det. Känns alltid 

gott att kunna hjälpa medmänniskor 

vidare.

 Marina är även politiskt engagerad, 

både på lokal och regionnivå. Hon 

tycker det är lärorikt och 

framåtsyftande.

Etik- & moralgruppen



Mats Stake – 1 år  omval (fyllnadsval)

 Mats bor i Johannesfred, Ulvsunda, 

Bromma och sjunger i kör.

 Han är ledamot  i förenings-

styrelsen Bromma-Ekerö som vice 

ordförande och i förhandlings-rådet. 

Är ledamot i förhandlings-

delegationen för Arbetarbostads-

fonden. Är sen tidigare ledamot i 

Etik & Moralgruppen. Har varit 

fullmäktigeledamot.

 Viktiga frågor för Mats är självklart 

att bevara hyresrätten och att vid 

hyresförhandlingar göra allt som går 

för att hålla hyrorna nere.

Etik- & moralgruppen



Ledamöter i Etik & moralgruppen 

vald till 2020:

 Britt-Marie Löfdahl, Solna

Etik- & moralgruppen



Valberedningens förslag till 

revisorer

1 revisor

1 revisorsersättare



Lars-Åke Henriksson 

– revisor 2 år (omval)

 Lars-Åke bor i Årsta och tycker om att träna och är instruktör i 

Friskis & Svettis.

 Är ordinarie revisor i Syd-Ost samt revisorsersättare i 

riksförbundet. Har tidigare varit ordförande i en av våra 

föreningar och varit ledamot av lilla förhandlingsdelegation 

allmännyttan i Stockholm, innehar förbundets guldnål.

 Viktiga frågor för Lars-Åke är att våra pengar/resurser 

resulterar i medlemsnytta.

Revisor



Pär Nilsmo

– Revisorsersättare 2 år (nyval) 

 Pär bor på Södermalm och arbetar som revisor.

 Pär Nilsmo är revisorsersättare i 

Hyresgästföreningen Syd-Ost

Revisors ersättare



Valda till 2020:

 Kerstin Aggefors, revisor, 

Hyresgästföreningen Järva

 Thomas Fransson, revisorsersättare, 

Hyresgästföreningen Huddinge

Revisor/revisorsersättare



Övriga nominerade 

revisor/revisorsersättare

 Övriga nominerade 

 Honorata Kropidlowska, Nacka Värmdö 

 Nils Gudmundsson, Östermalm

Revisor/revisorsersättare


