
Valberedningens förslag till Årsstämman 2021 

Valberedningen består av: Fredrik Nyman, sammankallande och Peter Olsson. 

Brf Fjällsätern valberednings förslag inför årsmöte maj 2021. 

 

Styrelse 

Agneta Lagerquist omval ordinarie 2 år till 2023 

Fredrik Forell  omval ordinarie 2 år till 2023 

Johan Hägglund fyllnadsval ordinarie 1 år till 2022 

Carina Forsberg nyval ordinarie 2 år till 2023 

Jenny Bergius ordinarie  vald till 2022 

 

Suppleanter 

Bo Andersson suppleant  vald till 2022 

Jens Beronius suppleant nyval 2 år till 2023 

 

Föreningsrevisorer 

Bengt Myrberger ordinarie omval 1 år till 2022 

Mats Pettersson suppleant omval 1 år till 2022 

 

Valberedningen ställer sig till förfogande att kvarstå till 2022 

Presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen: 

Johan Hägglund, 

Född 1968 och uppvuxen i Torshälla utanför Eskilstuna. Studerade till gymnasielärare i 

matematik/data i Uppsala och arbetade som lärare i ett par år innan jag bytte till IT-

avdelningen på reseföretaget Ving. 

Bor nu i Stockholm i en bostadsrättsförening där jag varit med i styrelsen i ungefär 10 år. Har 

varit i Fjällsätern på skidsemester ungefär 25 år i rad nu. Fritidsintressen är sommarstugan i 

Eskilstuna, mat & dryckesprovning och idrott. 

 

 

 



Carina Forsberg, 

Jag är 62 år, gift. Är från Enköping, men bor nu i Solberga Hägersten. Tidigare jobbat inom 

akutsjukvården och Folkbildningsvärlden. Föreningsmänniska sedan barnsben och verkat 

inom olika verksamhetsområden. Har arbetat mycket med förenings- och styrelseutveckling i 

mitt yrkesliv, men även privat. Nu aktiv bl.a. i vår Brf och inom Boulen på olika nivåer. Åker 

gärna MC, tyvärr alltför sällan. Men försöker när vädret så tillåter. Gillar alla former av 

kultur. Försöker återuppta mins stickningskunskaper från förr. Familjen är väldigt 

betydelsefull för mig. Umgås mycket med barn och barnbarn. 

 

Jens Beronius, 

Född 1950. Fil kand i samhällsämnen. Bor sedan 1981 i Saxdalen i södra Dalarna. På 80-talet 

några år som vaktmästare på Tallmogårdens hälsohem. Arbetat inom kommunal- och 

landstingsförvaltning. Inom Landstinget Dalarna som närsjukvårdschef och administrativ chef 

för landstinget. Sekreterare i ett par kulturföreningar, sjunger i manskör, snickrar, 

hantverkar.   


