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Valberedningens förslag, Samhällsbyggarna 2021–2022 
 

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

• Dag Björklund  Omval 

Styrelseledamöter: 
• Anna Ervast Öberg  Omval  
• Dag Måhlstrand  Omval  
• Elisabet Spross  Omval  
• Karin Witalis  Omval 
• Helena Dalhamn  Nyval (se beskrivning nedan) 
• Magnus Forsberg  Nyval (se beskrivning nedan) 
• Mattias Gretzer  Nyval (se beskrivning nedan) 
• Ida Karlsson  Nyval (se beskrivning nedan) 

Eva Ellenfors, Gunnar Ersbo, Ulrika Fransson och Hans Bagge har alla aviserat att de inte ställer upp för 
omval. 
 
 
Information om föreslagna nya styrelseledamöter: 
 
Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling, 
Svefa 
 
Jag har arbetat inom konsultbranschen i över 15 år och är idag affärs-områdeschef 
för Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling på Svefa. Tidigare har jag bland annat 
jobbat som förrättningslantmätare på kommunal lantmäterimyndighet. Är utbildad 
civilingenjör Lantmäteri  
från KTH. 
 
I min roll idag får jag möta många olika aktörer som verkar inom samhällsbyggnad, allt från kommuner till 
privata utvecklare.  Jag har även daglig kontakt med många av landets bästa experter såväl som 
strategiska rådgivare inom stadsbyggnadsfrågor. På så vis hoppas jag att jag kan bidra med olika 
perspektiv och hur olika roller kan samverka för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Personligen drivs 
jag av att se organisationer utvecklas och nå sin fulla potential. Det kan krävas att man väljer väg, slutar 
göra saker för att kunna fokusera helhjärtat på något annat. För mig är det även viktigt att fokusera på 
den totala samhällsnyttan när vi ska utveckla vår bransch istället för att enskilt göra kortsiktiga 
besparingar. Vi behöver använda hela branschens samlade kompetens för att uppnå detta. Här spelar 
verkligen Samhällsbyggarna en viktig roll. Jag ser därför verkligen fram emot att få vara en del av att 
utveckla Samhällsbyggarna. 
 
Utöver arbete så läggs mycket av tiden på familjen bestående av en man och två barn och vårt hus på 
Värmdö. Har även återupptagit min ungdomshobby inom ridning och om tid ges så intresserar jag mig för 
släktforskning.  
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Magnus Forsberg, Strateg, Lantmäteriet  
 
Jag har jobbat och varit engagerad i många olika delar av 
samhällsbyggnadsprocessen dels genom olika befattningar men även genom ett 
politiskt engagemang. Jag har varit chef i 20 år och då som första linjens chef, 
mellanchef och högsta chef. Jag har varit chef i organisationerna Lantmäteriet och 
Metria och där haft ansvar för fastighetsbildning samt insamling och 
tillhandahållande av geodata. Sedan 2019 är min anställning Strateg och 
uppdragsledare vid Geodatarådet vid Lantmäteriet. 
 
Med politiken har jag varit ordförande för vattenråd, trafiknämnd, teknisk nämnd, styrelseledamot i 
biogasbolag, fastighetsbolag, renhållning och till det varit bl.a ordförande för Liberalerna i Kristianstad. 
 
Jag är nominerad av min arbetsgivare Lantmäteriet. Skälet till det är att vi ser Samhällsbyggarna som 
viktiga för de frågor vi bedriver inom ramen av vår verksamhet med de regeringsuppdrag som vi jobbar 
med. Jag är ganska bred i min förankring i samhällsbyggnadsprocessen vilket gör att jag kan bidra med ett 
perspektiv utifrån myndigheterna, företagen och politiken. Det jag brinner extra för är det jag just nu 
jobbar med, d.v.s. en smart samhällsbyggnadsprocess genom bred samverkan. 
 
Som person skulle jag beskriva mig som en ”Prestigelös Skåning med gott humör och tydlighet i vad jag 
ser och tycker”. 
 
 
Mattias Gretzer, Regionchef, Svevia 
 
Jag kommer från Stockholm och är utbildad civilingenjör på KTH (Väg och Vatten, 
examen 1999). Mina första 17 år i karriären jobbade jag inom Skanska, först cirka 
10 år i produktionsledande roller (Arbetsledare, platschef mm). Därefter arbetade 
jag som inköpschef inom Väg och Anläggning, var bland annat med i 
inköpsledningen för en enhet som var specialiserad på samordnande 
projektinköp. Mina sista fem år på Skanska var jag ansvarig för distrikt anläggning 
i Stockholm. Jag bytte sedan bana och var med i företagsledningen i BTH bygg där 
jag ansvarade för ombyggnadsavdelningen och nu sedan två år tillbaka är jag 
regionchef på Svevia Anläggning i Stockholm. Jag också med i den nationella 
beredningsgruppen inom Anläggningsforum. 
 
Med min erfarenhet både inom anläggning och hussidan samt inom produktion och stab, tror jag att jag 
kan bidra till många olika perspektiv inom frågeställningar som utvecklar vår bransch samt 
Samhällsbyggarna. Jag brinner för i huvudsak två frågor inom vår bransch. Dels måste vi öka samverkan 
och dialog mellan parterna i branschen. Bort från vi och dom och ökat fokus på att skapa gemensamma 
framgångsrika projekt, där alla inblandade får möjlighet att komma vinnande ur projekten. Vi har för 
mycket spännande samhällsutvecklingsprojekt framför oss för att lägga vår tid på icke värdeskapande 
diskussioner, detta är också en attraktivitetsfråga för branschen. Den andra frågan som intresserar mig 
mycket och som jag brinner extra för att är ett gott ledarskap. Bra ledarskap är en förutsättning för 
lyckade projekt och jag vill försöka bidra med ledarskapsperspektivet i samhällsbyggnadsbranschen. 
 
Privat är jag gift och pappa till tre barn. Vi älskar att tillbringa vår fritid så mycket som möjligt utomhus 
eller på någon idrottsarena. 
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Ida Karlsson, Doktorand inom Mistra Carbon Exit, Chalmers Tekniska Högskola  
 
Jag forskar om klimatomställningen i bygg- och anläggningssektorn. Jag har tidigare 
arbetat med hållbarhetsfrågor inom flera branscher kopplade till 
samhällsbyggnadssektorn. Jag har främst arbetat internationellt, och har som konsult 
inom FN-sfären varit verksam främst i Australien och Danmark. I min nuvarande roll är 
jag bland annat styrelseledamot i Chalmers doktorandråd och har där drivit frågor om 
ökade möjligheter för doktorander att nå ut med sin forskning till industri och 
näringsliv. Jag har även aktivt bidragit till utvecklingen av Chalmers Klimatstrategi.  
 
För att lyckas med klimatomställningen är jag övertygad om att vi behöver ett övergripande kunskapslyft, 
särskilt i de branscher och sektorer som jobbar med att bygga framtidens samhälle. Där tror jag att 
intresseföreningar såsom Samhällsbyggarna kan spela en stor och viktig roll. Jag tror att jag här kan bidra 
delvis med mina internationella erfarenheter men också av att nu verka i gränslandet mellan akademi och 
näringsliv. Jag brinner för att säkerställa att dagens såväl som morgondagens samhällsbyggare är rustade 
för att både bidra till och driva klimatomställningen framåt.  
 
Förutom klimatfrågan ligger allt som har med havet att göra nära till hands. Det blir mycket båtåkande 
och även en hel del snorklande, kitesurfande och meditation med havet som backdrop. Det är något visst 
med havets skvalpande.   
 
 
Valberedning 
Samhällsbyggarnas stadgar: ”På årsmötet väljs en valberedning för ett år. Den ska bestå av lägst tre och 
högst fem ledamöter, varav en sammankallande.” 
 

• Helena Tellberg, sammankallande  Ställer upp för omval 
• Olof Johansson   Ställer upp för omval 
• Anna Denell   Ställer upp för omval 
• Rikard Silverfur   Ställer upp för omval 

 
Ovan listade kandidater till valberedningen är beredda att ställa upp för ett år till om årsmötet beslutar så. 
Förslag att Helena Tellberg tar över rollen som sammankallande från Olof Johansson. 
 
Revisorer 

• Auktoriserad revisor – Micaela Karlström, Allegretto revision AB, (omval) 
• Auktoriserad revisor, suppleant – Lars Erik Engberg, Allegretto revision AB, (omval) 
• Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (omval) 
• Verksamhetsrevisor, suppleant – N.N 

 
Ledamöter i Besvärsnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare) 

• Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval) 
• Tomas Ingemarsson, (omval) 
• Sven Erik Hugosson, (omval) 

 
 
 
 
 
 


