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Skeppsvik’s Samfällighetsförening 
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 

Hej alla Skeppsvikare! 

Tack för alla synpunkter och diskussioner i samband med valberedningens arbete. Vi 
har, baserat på dessa, kommit fram till det bilagda förslaget. 

Valberedningens uppgift, att föreslå omval och nyval, har förenklats tack vare den 
entusiasm kring föreningens vitalitet vi mött hos medlemmarna, och noterar att nya 
kandidater vill prioritera sin tid för att hjälpa till i den sedan länge väl fungerande 
styrelsen.  

Redan förra året framkom önskemålet att tänka långsiktigt på successionen och en 
gradvis förnyelse av styrelsen. När ledamöter och andra kliver av i framtiden bör det 
finns nyare krafter som är varma i kläderna, och som kan föra det goda arbetet 
vidare, med kontinuitet och medlemmarnas bästa intressen i åtanke. 

En kontinuerlig men gradvis förnyelse av en styrelse är naturlig. Även andra 
önskemål har identifierats, som till exempel kunskaper inom kommunikation, IT, och 
andra färdigheter.  

Vi är därför glada att, i tillägg till förslagen till omval och de som är valda till nästa år, 
få introducera vårt förslag till nyval - en ny suppleant, Anna Moberg, och en ny 
ledamot, Sebastian Bergendorf.  

Anna har haft fritidshus i Nävekvarn sedan 70 talet, vill ha mer samverkan och gillar 
att hitta nya lösningar. Hon är verksam inom Ericsson, med bakgrund i olika 
ledarskapsroller, och ställer gärna sin tid till styrelsens förfogande.  

Sebastian skulle bli den yngste i styrelsen och tillför erfarenhet inom kommunikation 
och IT, tidigare styrelseuppdrag i bostadsrättsförening, och har varit verksam vid 
Stockholm vatten. Han vill gärna vara med och bidra till styrelsens arbete. 

Båda har stor passion för Skeppsvik och vill gärna bidra på olika sätt. Vänligen se 
kortfattad introduktion av dem i bilagda förslag. 

Valberedningen har, baserat på samtal med många medlemmar och vår tolkning av 
önskemålen, valt att lägga fram det bifogade förslaget.  

Att styrelsen inte rymmer alla vi skulle vilja föreslå, är absolut inget misstroende mot 
någon enskild medlem, utan en del av den ovan beskrivna processen. Som vid alla 
förändringar, kan en del uppgifter behöva organiseras om, vilket vi har fullt 
förtroende för att styrelsen kommer att hantera. 

Det är viktigt att alla medlemmar gör sin röst hörd, så att vi säkerställer att valet av 
styrelse verkligen speglar stämmans sammanlagda preferenser.  

Med vänliga hälsningar, 

 

Valberedningen 

Genom Gunnar Borg och Jonas Yngwe 
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Styrelse 

Namn Förslag Till och med Roll 

Lena Linder Omval 2022 Ordförande 

Christina Renman                        Vald 2021 Kassör 

Anita Eriksson Vald 2021 Sekreterare 

Sebastian Bergendorf* Nyval 2022 Ledamot 

Christer Olsen Omval 2022 Ledamot 

Anna Moberg* Nyval 2021 Suppleant 

Stefan Teste Omval 2021 Suppleant 

Lennart Hallberg Omval 2022 Revisor 

Lena Uhlin Vald 2021 Revisor 

Björn Johansson Omval 2021 Revisorssuppleant 

Lars Olsson Omval 2021 Revisorssuppleant 

  

*Kort information om nya kandidater 
 
Anna Moberg har tillsammans med familjen haft fritidshus i Nävekvarn sedan tidigt 70-tal, först uppe 
i Nävekvarns samhälle, och sedan -78 i Skeppsvik. Anna tillbringar mycket tid i Skeppsvik (året runt) 
och hennes fritidsintressen är pyssla med trädgården, åka ut med båten, träna och framförallt golf 
(medlem i Jönåker). Hon tycker det skulle vara kul att ha mer samverkan i föreningen (dela verktyg, 
plantor, tips mm).  
 
Sebastian Bergendorf är runt trettio år och arbetar med digital marknadsföring. Han har tidigare 
arbetat på Stockholm Vatten, främst med fokus mot avfallshantering, och suttit som styrelseledamot i 
en bostadsrättsförening i Stockholm, under två års tid. Sebastian är fritidsboende i Skeppsvik med 
sambo och hund. Mycket intresserad av att bidra till samfälligheten genom styrelsen, och särskilt 
intresserad av frågor kring hur man kan öka livskvaliteten i Skeppsvik.  

 

Valberedning 

Gunnar Borg Omval 2021 Till förfogande 

Jonas Yngwe Omval 2021 Till förfogande 

Sökes    

 


