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Hyresgästföreningen står inför stora
utmaningar de närmaste åren.
Den 14–15 juni 2014 genomförs
förbundsstämman i Visby.
På stämman ska de personer väljas
som ska leda Hyresgästföreningens
arbete de kommande två åren.
Totalt ska 13 styrelseledamöter
väljas för två år.
Tio ordinarie och tre ersättare.
Ordförande väljs för fyra år.
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Valberedningens förslag
till ny förbundsstyrelse
och övriga nominerade
ORDFÖRANDE
Marie Linder 
LEDAMÖTER
Hans Eklund 
Bengt Svensson 
Clara Lindblom 
Bo Nilsson 
Björn Johansson 
Alaa Idris 
Martina Enghardt 
Jan Andersson 
Anna-Lena Barth 
Linda Käck 
ERSÄTTARE TILL
STYRELSELEDAMÖTERNA
Helena Frisk 
Jens Nilsson 
Ulf Danielsson 
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nyval

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
nyval
nyval
nyval

nyval
nyval
nyval

ÖVRIGA NOMINERADE
Susanne Hedlund
Anders Forsberg
Richard Dazley
Simon Safari
Lotta Jidewå
Hans Holmberg
Ousman Ndaw
Fredrik Marcusson
Terje Gunnarson
Greger Björkegren
Fredric Eriksson
Annika Billström
REVISORER
Ingalill Bäckström
Per-Inge Ahlbäck-Olofsson

omval
omval

REVISORERSÄTTARE
Jan Wahlström 
Lena Billkvist Santacruz 

omval
nyval

VALBEREDNINGEN
Peter Nilsson, Lars-Åke Larsson , Cecilia Staland,
Yvonne Andersson, Christer Gustafsson, Lillemor Göransson, Anita Wester.
Valberedningen kommer att finnas på plats under förbundsstämman.
Kontaktperson: Peter Nilsson: 070-471 43 26, mail: peternilssonbkg@gmail.com

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE
Marie Linder. Född 1963. Bor i Tyresö. Arbetar som kommunikationschef på LO. Är aktiv i Hyresgästföreningen sedan 20 år
tillbaka. Sitter i förbundsstyrelsen och är ordförande i den lokala
hyresgästföreningen Koriandern. Hon sitter också i Hem & Hyras
styrelse sedan starten 2007.
Marie Linder har ett starkt engagemang, i bostadspolitiken och
för Hyresgästföreningen som folkrörelse. Marie har stor erfarenhet av att leda och
utveckla folkrörelsearbete både lokalt och nationellt. Till det kommer hennes kunskap och förmåga som kommunikatör. Hon är dessutom en kunnig och slagkraftig
opinionsbildare.
När det gäller arbetet i förbundsstyrelsen och Hyresgästföreningens utmaningar
menar Marie att det handlar om att utveckla förhandlingsarbetet för att bland annat möta påbud om marknadshyror. Vi måste utveckla opinionsbildningen så att
den blir mer långsiktigt strategisk. Det behövs mer fakta som understöd för hyresrätten utifrån både hårda och mjuka värden. Det handlar om byggande för tillväxt
och arbete, för ett hållbart boende ur miljösynpunkt men också med fokus på
att alla barn ska ha en bra uppväxtmiljö. Vi behöver också utveckla den moderna
folkrörelsen.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG – ORDINARIE LEDAMÖTER I STYRELSEN
Hans Eklund. Född 1954. Bor i Östhammar. Universitetslektor i

juridik. Sitter i förbundsstyrelsen och i regionstyrelsen för ArosGävle samt i styrelsen för Hem & Hyra. Även aktiv inom konsumentkooperationen där han sitter i KFs styrelse. Mångårigt aktiv
med uppdrag på olika nivåer inom Hyresgästföreningen. Hans är
problemlösare, analytisk, självständig med en kritisk ådra. Även bra
på att medla i konflikter. Hans har helikopterperspektiv när det krävs, ser alltså till
hela Hyresgästföreningens bästa före region. Vill gärna verka för att få bort det ”vi
och dom” tänkande som finns mellan olika nivåer i Hyresgästföreningen.
Björn Johansson. Född 1954. Bor i Mantorp. Sitter i förbunds

styrelsen och är ordförande i region Sydost. Även ledamot i
förhandlingsdelegation. Björn är kunnig, analytisk, glad och
engagerad med en stor drivkraft. Han har stor kännedom om
Hyresgästföreningen och har förmåga att bryta ner och sätta sig in
i vad övergripande beslut betyder för medlemmarna. Viktigt för
förbundsstyrelsen är att arbeta vidare med de bostadspolitiska frågorna kring byggande, hyresgästers skydd vid renoveringar och att värna om förhandlingsmodellen.
Det gäller att rigga hela organisationen så att vi når framgång.
Clara Lindblom. Född 1985. Bor i Stockholm. Arbetar som forskningsassistent på Institutet för Framtidsstudier. Sitter i förbundsstyrelsen. Hon är också aktiv inom Vänsterpartiet i Stockholms stad.
Clara har stor föreningsvana, är driven, social, ambitiös och kreativ.
Viktiga framtidsfrågor och utmaningar för Hyresgästföreningen
och förbundsstyrelsen är att fortsätta driva nyproduktionsfrågorna
samtidigt som vi motverkar marknadshyror. En viktig utmaning är att stärka vårt
arbete kring upprustningsfrågorna där vi behöver bli bättre på att mobilsera boende
och komma in tidigare i processen.
Linda Käck. Född 1974. Bor i Vännäs. Arbetar som lokalvårdare.

Ledamot i regionstyrelsen för region Norrland och i föreningsstyrelsen för Södra Västerbotten. Kassör i LH Vännäs. Linda är
engagerad, ordningssam, flexibel och lyhörd. Hon har ett framtidperspektiv på det mesta. När det gäller förbundsstyrelsens arbete är
det viktigt att arbeta vidare för ett ökat byggande av hyresrätter och
att jobba mot marknadshyror. Vi måste också bli bättre på att marknadsföra våra
olika framgångar som till exempel vårt arbete i hyresnämnderna.
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Bo Nilsson. Född 1950. Bor i Malmö. Arbetar som föreståndare

för Folkets Hus i ett miljonprogramområde. Sitter i förbundsstyrelsen. Revisor i LH Koralen. Har tidigare varit regionordförande i
södra Skåne under många år. Bo har god kunskap om organisationen med en lång och gedigen erfarenhet av arbete inom Hyresgästföreningen med olika uppdrag. Frågor som är viktiga att driva i
förbundsstyrelsen är rättvisa mellan boendeformerna, ökad nyproduktion av
hyreslägenheter och de förtroendevaldas roll i folkrörelsen. Hyran och hyres
sättningen har alltid varit en av våra viktigaste frågor och kommer också att vara
det framöver.
Alaa Idris. Född 1981. Bor i Örebro. Arbetar som politisk sekreterare för Socialdemokraterna. Sitter i förbundsstyrelsen. Alaa är
idérik, utåtriktad, lösningsorienterad och hon är duktig på att se
andra och engagera sin omgivning för att arbeta mot samma mål.
Hon har civilkurage och kämpar för det hon tror på. Bostadspolitik, demokratifrågor och integrationsfrågor är hjärtefrågor. Hon
vill att förbundsstyrelsens verksamhet ska genomsyras av bostadspolitik och att vi
återigen får en bostadspolitik värd namnet. Att boendet ses som en social rättighet,
att det byggs billiga lägenheter och att miljonprogrammen renoveras utan att det
innebär stora hyreshöjningar.
Bengt Svensson. Född 1958. Bor i Göteborg. Arbetar med

lagerlogistik inom Göteborgs kommun. Sitter i förbundsstyrelsen.
Bengt är regionordförande i västra Sverige samt kassör i en lokal
Hyresgästförening. Ledamot i Hyresnämnden. Bengt är resultatinriktad, ordningssam, lyssnande och entusiasmerande. Han har
under lång tid ägnat sig åt förhandlingsarbete och boinflytandefrågor. Viktiga frågor som förbundsstyrelsen bör driva är organisationsfrågor där det
är viktigt att höja statusen i förtroendemannaleden, värna om förhandlingssystemet
och att påverka lagstiftningen utifrån ett hyresgästperspektiv.

7

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG – ORDINARIE LEDAMÖTER I STYRELSEN
FORTS.
Martina Enghardt. Född 1985. Bor i Göteborg. Arbetar som

gymnasielärare. Martina sitter i regionstyrelsen för region västra
Sverige och är ledamot i Hyresgästföreningen Hisingen. Martina är
nyfiken, driftig, engagerad, strukturerad och positiv. Hon hoppas
kunna bidra med ett lite annat perspektiv eftersom hon är relativt
ung och också relativt ny i Hyresgästföreningen. Viktiga frågor för
förbundsstyrelsen att driva är att alla ska ha rätt till en bostad oavsett inkomst och
bakgrund. Att det inte blir marknadshyror och att vi har rimliga hyror. Att få fler
att bli engagerade och aktiva i Hyresgästföreningen.
Jan Andersson. Född 1951. Bor i Ljung. Pensionär. Sitter i

regionstyrelsen för region Bohus-Älvsborg-Skaraborg. Ordförande
i föreningen Mitt Väst och ledamot i lokala hyresgästföreningen
Annelund/Ljung. Jan är pliktrogen, social, och drivande. Han är
en folkrörelsemänniska som gillar att jobba med andra och har stor
social kompetens. Jan kan bidra med erfarenheter från medlemmar
som bor på lands- och glesbygd. Utgångspunkten för förbundsstyrelsen arbete är
Agenda 2016. Det som särskilt oroar inför framtiden är marknadshyror, hyres
rättens orättvisa villkor och att det byggs för lite hyresrätter.
Anna-Lena Barth. Född 1948. Bor i Vällingby. Arbetar som

Poliskommissarie i Stockholms län. Sitter i föreningsstyrelsen i
Vällingby. Ordförande i lokala hyresgästföreningen Silvret. Är med
i lilla förhandlingsdelegationen i Svenska Bostäder och ledamot
av Hyresnämnden. Anna-Lena är engagerad, resultatinriktad och
socialt kompetent. Hon har förmåga att sätta in saker och ting i
ett större sammanhang, fokusera på kärnfrågan och filtrera bort oväsentligheter.
Sådant som hon tycker att det är särskilt viktigt för förbundsstyrelsen att driva är
frågor kring hyresrättens villkor och allmännyttans betydelse för den unika svenska
modellen.
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ERSÄTTARE I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Helena Frisk. Född 1965. Bor i Karlskoga. Är kommunpolitiker på
heltid. Har tidigare suttit tretton år som riksdagsledamot för socialdemokraterna. Hon är förbundsordförande för Verdandi. Helena är
nyvald regionordförande i region Mitt. Hon är vald som revisorsersättare i förbundsstyrelsen till och med stämman i juni. Helena
står stadigt med fötterna på jorden. Hon är en lagspelare som vill
får människor att känna delaktighet och ansvar. Hon brinner för folkrörelsearbete.
Särskilt viktigt för förbundsstyrelsen att driva, enligt Helena, är ungas rätt att flytta
hemifrån, det vill säga ett ökat byggande till rimliga kostnader. Vi måste också se
att Sverige ser olika ut.
Jens Nilsson. Född 1970. Bor i Uppsala. Arbetar som boendeassistent inom socialpsykiatrin. Jens sitter i styrelsen för föreningen i
Uppsala-Knivsta. Han sitter också i Hyresnämnden. Jens har hög
integritet, är pliktorgen och en god lyssnare. Han försöker ofta
hitta konsensuslösningar för att få med så många som möjligt.
Viktigt för förbundsstyrelsen är att motverka urholkningen av
bruksvärdessystemet och se till att de politiska partierna inte börjar driva frågan om
marknadshyror. Vi måste se till att det svenska samhället blir mindre segregerat och
mer jämställt, det gäller även ur ett hbtq perspektiv.
Ulf Danielsson. Född 1948. Bor i Helsingborg. Pensionär. Ulf

sitter i regionsstyrelsen för region norra Skåne och är husombud
där han bor. Ulf är lätt att kommunicera med. Han är noggrann,
plikttrogen och ödmjuk. Viktiga frågor för förbundsstyrelsen att
driva är att motverka den ojämlika bostadspolitiken som drabbar hyresrätten. Driva opinion för hyresrätten som boendeform.
Arbeta för att det byggs prisvärda hyresrätter. Satsa på att vi får fler medlemmar och
att vi ökar organisationsgraden bland hyresgästerna. Att vi arbetar med att stärka
Hyresgästföreningens varumärke och stimulerar till miljöförbättrande åtgärder i
bostadsområdena.
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