
 

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämma 2021  

 
 
    
 
 
 

Gunnel Unge – port 17 
ledamot, omval 2 år 

 
Jag har bott på Henkan sen 2010, 
och jag är sekreterare i styrelsen 
sedan många år. Hjälper till i 
trädgårdsgruppen och andra 
praktiska saker. Portvärd i 17. 

 
 
    

Lena Björnstedt – port 11 
ledamot, omval 2 år 
 
Henkanbo sedan 1974 med i 
styrelsen sen 2015. 
Är huvudansvarig för uthyrning 
och skötsel av gästlägenheten, 
ingår i trädgårdsgruppen och 
hjälper till med diverse. 
Portvärd i port 11. 
 

 
 
   

Haris Sahman – port 3 
ledamot, nyval 2 år  

 
Byggingenjör som arbetar i 
produktion med olika 
anläggningsprojekt. Har bott på 
Henkan sen november 2017 och i 
styrelsen, där jag varit suppleant 
sen 2018, har jag varierande 
uppdrag. 
 
 

 
 
    

Rebeka Négéri-Sima – port 27 
suppleant, omval 1 år 

Suppleant sedan 2016. 
Jag jobbar med diverse 
uppgifter i styrelsen, ansvarar 
bl.a. för brandskyddet. 2015 
skapade jag FB-sidan ”Vi på 
Henriksdals-berget” med syftet 
att ge alla dem som bor här en 
plattform. Henkanbo, av och till, 
sedan 1979. 

 
   
 
 

Bo Bäckman – port 27 

suppleant, omval 1 år   

 
Civilekonom, egen företagare. Jag 
har bott på Henkan i tolv år och 
har haft olika positioner i 
styrelsen; ordförande, kassör och 
nu senast – suppleant. 
 

 
    

Berndt Hintze – port 1 
suppleant, omval 1 år 

 
Egenföretagare inom teknik och 
maskiner för verkstadsindustri. 
Intresserad av tekniska frågor i 
styrelsen. Brinner för 
utveckling och effektivitet.  
 

   Simon Gunnarsson – port 29 
suppleant, nyval 1 år 

 
Bor i föreningen sedan 2020. Jag 
arbetar som företagsrådgivare i 
Handelsbanken. Jag hoppas att 
kunna bidra med mina kunskaper 
och jobba för att föreningen ska 
vara ekonomiskt stabil.  
 

 
    

Anders Egerö – port 35  
ledamot, ordförande, vald fram till 
2022. Ordförande sedan 2012, 
under dessa år har föreningens 
utgifter minskat med: sophämtning 
- 23%, el - 31%, värme - 38%. I april 
2017 friköpte vi vår tomtmark och 
har sedan dess amorterat 60 
miljoner kr på vårt lån. Jag vill 
fortsätta att arbeta för att minska 
våra kostnader utan att underhållet 
blir eftersatt. 

 
 
   

Ingemar Arbro – port 27 
ledamot, vald fram till 2022 

 
Ekonom och jurist. Har bedrivit 
egen verksamhet inom olika 
områden i många år. 
Bor här sedan 2017, med i 
styrelsen sedan 2017, kassör 
sedan 2018. Jobbar f.n. med 
föreningens framtida ekonomi. 

 
 
    

Margareta Björkman – port 15 
ledamot, vald fram till 2022 

 
Bor här sedan 2010.  
I styrelsen sedan 2013. Vice 
ordförande. Ansvar för 
trädgårdsgruppen, mark- och 
trädgårdsskötsel, lekplatser, 
fastighets- och garagestädning, 
grovsopor. Lgh-försäljningar. 

 



 
Valberedningens förslag 2021, forts. 
 
 
 
Ersättningar: 
Vi föreslår att ersättningen, per person, till ledamöter och suppleanter lämnas oförändrad, vilket innebär en kostnad 
på totalt 9 prisbasbelopp  (1 prisbasbelopp  år 2021 är 47 600kr).  
 
Revisorer: 
Extern revisor Margareta Kleberg, ersättning enligt faktura 
Internrevisor Kjell Bergström, 0,4 basbelopp 
 
Valberedningen står fortsatt till förfogande i nuvarande form: Cecilia Purits sammankallande, Mason Lee och Ivan 
Brody, ersättning 975kr per ledamot. 
 
Justeringsmän och rösträknare på stämman 2021: 
Liber Rodríguez-Florez 

Ingela Philipsson  
    


