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Förslag från valberedningen 
Ordförande och ledamöter väljs normalt på 2 år, 5-7 stycken, suppleanter på 1 år, 2-4 stycken. 
Valberedning på 1 år, Revisor på 2 år, revisorsuppleant på 1 år. 
 
Enligt stadgarna §6 väljs Ordförande på stämma, styrelsen konstituerar sig sedan själva på 
nästföljande styrelsemöte där kassör, sekreterare och firmatecknare väljs och sedan anmäls in 
till Lantmäteriet/samfällighetsregistret.  
 
Ordförande 2 år: 
Jan Johansson 
Jan har bott i samfälligheten sedan 2000 tillsammans med fru och 3 barn. 
Har tidigare suttit med i styrelsen. 
Arbetar idag som servicetekniker av säkerhetssystem. 
Kan tillföra kunskap gällande driften av våra säkerhetsanläggningar och dess tillhörande 
nätverk. 
Ser fram emot att tillsammans med er fortsätta att utveckla och underhålla vår gemensamma 
samfällighet. 
 
Ledamöter:  
Irene Thacker 
Irene har bott i samfälligheten i 21 år. 
Har tidigare varit kassör i samfälligheten. 
Arbetar idag som redovisningsekonom i eget företag. 
 
Daniel Feuk Wallin 
Daniel har bott i samfälligheten sedan 2016 tillsammans med fru och 1 barn. 
Arbetar idag som affärsutvecklare inom fastighetsdrift. 
Kan tillföra kunskaper gällande upphandling, underhåll och fastighetsteknik. 
 
Maria Trenter 
Maria har bott i samfälligheten sedan 2012 tillsammans med 1 hund och 2 katter. 
Har i år ingått i valberedningen. 
Arbetar idag som egen företagare inom framförallt rekrytering. 
Duktig på att driva projekt och vara spindeln i nätet. 
 
Suppleanter: 
Lars Sandberg 
Lars har bott i samfälligheten sedan 2006. 
Har tidigare suttit i styrelsen för en bostadsrättsförening. 
Arbetar idag som teletekniker. 
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Pia Haglund 
Har bott i samfälligheten sedan 2019 tillsammans med 1 katt. 
Arbetar idag som säljare med medicinsk teknik inom ögonsjukdomar. 
 
Omval av ledamöter: 
Merja Metell Suomalainen 
Jessica Svenvik 
Magnus Ekberg  
 
Omval av suppleanter: 
Weronika Garnefält  
 
Nyval av valberedning på 1 år:  
Vakant 
 
Nyval av revisorer  
I föreningens stadgar står det: ”För granskning av styrelsens förvaltning, räkenskaper och 
årsbokslut skall det finnas två revisorer varav en skall vara yrkesverksam revisor, samt en 
revisorssuppleant”.  
 
Styrelsen föreslår som huvudansvarig yrkesverksam revisor den auktoriserade revisorn Tomas 
Randér på Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag i Täby. Tomas har tidigare bott här i 
området och har därför kännedom om föreningen. Som revisorssuppleant föreslås Malena 
Wegin som arbetar som revisor på samma företag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


