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Valberedningens förslag, Samhällsbyggarna 2020-2021 

Styrelse 
Samhällsbyggarnas stadgar: ”Styrelsen består av ordföranden och lägst sex och högst åtta 

ledamöter.” 

Styrelseordförande: 

 Dag Björklund  Omval 

Styrelseledamöter: 

 Eva Ellenfors  Omval 

 Gunnar Ersbo  Omval 

 Ulrika Fransson  Omval 

 Anna Ervast Öberg  Nyval (se beskrivning nedan) 

 Dag Måhlstrand  Nyval (se beskrivning nedan) 

 Elisabet Spross  Nyval (se beskrivning nedan) 

 Hans Bagge  Nyval (se beskrivning nedan) 

 Karin Witalis  Nyval (se beskrivning nedan) 

Helena Tellberg, Julia Matwinska, Louise Palm, Nima Assadi och Stefan Engdahl har alla aviserat att 

de inte ställer upp för omval. 

 

 

Information om föreslagna nya styrelseledamöter: 
 

Anna Ervast Öberg, projektutvecklare Trähus Veidekke Eiendom 

Mitt namn är Anna Ervast Öberg, jag kommer från Stockholm där jag idag 
jobbar med projektutveckling inom ramen för Veidekke Eiendoms  
träbyggnadssatsning, med ansvar för bl.a. Folkhem-projektet  
Cederhusen i Hagastaden, som kommer bli Stockholms första  
innerstadskvarter byggt i massivträ. 
 
Efter min arkitektutbildning i Stockholm, Tokyo och NYC har jag arbetat  
som praktiserande arkitekt i ca tio år innan jag klev över till beställarsidan.  
Att arbeta med utveckling av industriellt träbyggande i stor skala innebär  
för mig att få vara en del av lösningen istället för problemet i ett konkret  
klimatarbete inom vår fastighets-, och byggbransch. 
Jag vill inom styrelsearbetet för Samhällsbyggarna bidra med samma  
drivkraft i en föränderlig tid där denna förening har möjligheten att  
fortsatt vara ett bra stöd till branschen för kunskapsinhämtning och  
utveckling.  
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Dag Måhlstrand, Head of Innovation Tyrens  

 

Bakgrund 

Samhällsbyggare med bred bakgrund både från infrastruktur och  

fastighetssidan! Varit verksam inom konsultverksamhet sedan 2003 med  

olika ledaransvar.  

Vad jag kan bidra med 

Brinner för samverkan och innovation inom vår sektor för att möta de stora 

hållbarhetsutmaningarna. Hoppas kunna bidra till att Samhällsbyggarna  

fortsätter vara en central plats för alla professionella att utvecklas inom.  

Både genom att växa inom sin profession men även för ett ökat holistiskt synsätt av hela 

samhällsbyggandet.  

Perspektiv/personlig egenskap 

Ett bra samhällsbygge har individen/invånaren/brukaren i centrum!   

Gift och far till två små barn samt hund. Gillar musik och att spela min trumpet i olika 

sammanhang. 

 

Elisabet Spross, Innovationsledare Sweco 

Kort om mig  

• Sedan maj 2019 Innovationsledare på SWECO med uppdraget att arbeta  

mer systematiskt med innovation. Även anläggningskonsulternas  

representant i SWECO´s expertgrupp för Smarta städer och samhällen 

• Innan dess, utredningsledare och stf. enhetschef på Trafikverket,  

på Verksamhetsområde Planering och nationell avdelning. 

• Nyckelkompetenser: innovationsledning, samhällsplanering,  

transportinfrastruktur, smarta städer  

• Masterexamen i samhällsplanering, Uppsala Universitet  

Mitt bidrag till styrelsen 

Jag bidrar med kunskap om transportinfrastruktur och smarta transportsystem som är en viktig del 

av samhällsbyggnadssektorn. Med erfarenhet från både offentlig och privat sektor har jag en 

förståelse för båda sidornas utmaningar och möjligheter. Jag är van att arbeta tvärdisciplinärt och 

samverka med aktörer med olika förutsättningar och behov. Genom Samhällsbyggarnas styrelse vill 

jag bidra till att stärka branschens attraktionskraft och verka för en sektor som i högre grad nyttjar 

innovationer och smarta lösningar.    

Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att stärka Samhällsbyggarnas viktiga uppdrag att 

utveckla morgondagens hållbara samhällen!  
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Hans Bagge, programansvarig civilingenjörsprogrammet Väg & Vattenbyggnad LTH och 

lektor Byggnadsfysik   

Hans har en teknologie doktorsexamen i Byggnadsfysik från 2011 och en 

civilingenjörsexamen i Väg och vattenbyggnad från LTH 2004. Hans är  

programansvarig för civilingenjörsutbildningen Väg- och vattenbyggnad vid LTH  

där han även är universitetslektor och undervisar i byggnadsfysik för studenter  

på utbildningarna Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri och Arkitektur. Inom  

Sveriges Bygguniversitet är Hans Bagge projektledare för ett samarbete mellan  

landets fyra stora universitet kring hur utbildningarna kan utvecklas för att  

förbereda framtidens samhällsbyggare att hantera möjligheter och risker med  

digitalisering.  

 

Förutom undervisning blir det även senior forskning och handledning av doktorander. Forskningen 

har fokus på framtidens lågenergihus som ska möjliggöra omställningen till ett fossilfritt samhälle 

samtidigt som husen måste ha ett bra och hälsosamt inomhusklimat. Här finns det stora möjligheter 

med modern digital teknik men det är även viktigt att inte glömma bort att det är människor som ska 

använda och bo i husen. 

 

Jag känner ett stort engagemang för styrelseuppdraget och jag vill bidra till att både förvalta och 

utveckla Samhällsbyggarna så att föreningen nu och i framtiden kan vara den naturliga 

samlingsplatsen för alla inom sektorn som vill vara del i att utveckla och skapa morgondagens 

hållbara samhälle. 

Karin Witalis, egenföretagare Witalis Real Estate Consulting AB  

Karin är född 1971 i Stockholm. Tog examen från KTH 1996  

(Civilingenjör Lantmäteri). Hon har 24 års erfarenhet från fastighetsbranschen,  

både som konsult och som investerare, i Sverige och utomlands. Har bl.a.  

varit Head of Research för CBRE och DTZ i Sverige. Specialiserad på  

prognoser och investeringsstrategi.  

Driver sedan 4 år tillbaka eget konsultföretag.  

 

Jag hoppas kunna bidra med min kunskap inom fastighetsekonomisk analys. 

Jag hoppas även kunna bidra till att bredda diskussionen om samhällsbyggnad  

till att inte enbart handla om stad och stadsbyggnad, utan även omfatta  

landsbygden. Jag vill bidra till att öka förståelsen och minska konflikterna  

mellan stad och land.  
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Valberedning 
Samhällsbyggarnas stadgar: ”På årsmötet väljs en valberedning för ett år. Den ska bestå av lägst tre 

och högst fem ledamöter, varav en sammankallande.” 

 

 Olof Johansson, sammankallande  Ställer upp för omval 

 Anna Denell   Ställer upp för omval 

 Jannice Johansson Steijner  Ställer upp för omval 

 Rikard Silverfur   Ställer upp för omval 

 Helena Tellberg   Förslag till nyval 

 

Valberedningens ledamöter är alla beredda att ställa upp för ett år till om årsmötet beslutar så.  

 

Likadant är Helena Tellberg (nuvarande styrelseledamot i Samhällsbyggarna och mångårigt aktiv i 

Samhällsbyggarna region Väst) beredd att ställa upp för nyval till valberedningen om årsmötet så 

beslutar. 

Revisorer 
 

 Auktoriserad revisor – Jens Karlsson, EY, (omval) 

 Auktoriserad revisor, suppleant – Jeff Erici, EY, (omval) 

 Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (omval) 

 Verksamhetsrevisor, suppleant - Mats Högström, (omval) 

Ledamöter i Besvärsnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare) 
 

 Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval) 

 Tomas Ingemarsson, (omval) 

 Sven Erik Hugosson, (omval) 


