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

Styrelseordförande:  

• Dag Björklund Omval 

Styrelseledamöter:  

• Elisabet Spross  Omval	
• Magnus Forsberg  Omval	
• Ida Karlsson  Omval	
• Helena Dalhamn  Omval	
• Mattias Gretzer  Omval	
• Mattias Tegefjord Nyval (se beskrivning nedan)	
• Maciej Zakrzewski Nyval (se beskrivning nedan)	
• Karolina Skog Nyval (se beskrivning nedan) 	

Dag Måhlstrand, Anna Ervast Öberg och Karin Witalis har alla aviserat att de inte ställer upp för 
omval.  

 

Information om föreslagna nya styrelseledamöter:  

Mattias Tegefjord 
Jag är uppväxt i Uppsala men flyttade till Stockholm 
för att bli Civilingenjör Väg och Vatten på KTH (1999) 
och sedan blev jag kvar. Jag bor nu i Hammarby 
Sjöstad i Södra Stockholm med fru, tre tonårssöner 
och hund.  
 
I mitt nuvarande uppdrag är jag Vd för Uppsalahem, 
ett bolag med 310 anställda som äger, förvaltar och 
utvecklar ett fastighetsbestånd med drygt 17000 
bostäder värderade till drygt 31 miljarder. Bolaget ägs av Uppsala kommun och har en politiskt tillsatt 
styrelse. Detta är mitt första jobb inom allmännyttan och att balansera det samhällsnyttiga 
perspektivet med affärsmässigheten är något jag anser är väldigt meningsfullt och intressant att 
arbeta med. Att vara tillbaka och jobba i Uppsala efter närmare 30 år i Stockholm känns bra och min 
inre cirkel sluts på något sätt. 
 
Jag har tidigare varit Vd för ett litet nystartat fastighetsbolag och fick då möjligheten att bygga upp 
det från grunden och även marknadsnotera bolaget. Andra roller jag haft är Förvaltningschef, 
Fastighetschef och Affärsenhetschef på stora som små verksamheter vilket har gett en bred 
erfarenhet av chefsrollen och olika ledarskapsutmaningar. Under mina yrkesår har jag agerat som 
såväl konsult som tjänsteleverantör och fastighetsägare, vilket har gett mig en djup förståelse för 
förutsättningarna för den kontext som fastighetsbolag och dess olika samarbetsparters befinner sig i. 
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En gemensam nämnare i flertalet av de uppdrag jag har haft har varit att driva olika former av 
förändrings- och utvecklingsarbete. Sjutton av mina hittillsvarande yrkesår har jag haft ledande 
befattningar av olika slag och ledarskap är något jag verkligen får energi av att arbeta med och tycker 
att jag är duktig på. Några av mina styrkor som ledare är att skapa tydlighet och struktur, att utveckla 
verksamheter mot att bli prestationsorienterade och effektiva, att sätta mål/styra mot mål samt att 
motivera och engagera. 
 
Som person är jag en positiv lagspelare som får energi av utmaningar där min tävlingsinstinkt kittlas, 
såväl på jobbet som privat. Jag tränar regelbundet framför allt löpning och deltar återkommande i 
lopp av olika slag. 

Jag anser att Samhällsbyggarna har en viktig funktion som sammanhållande kraft för branschen. 
Förutom att utgöra en bred plattform för nätverkande och kompetensutbyte har Samhällsbyggarna 
en uppgift i att ur olika perspektiv belysa utmaningen att bygga framtidens goda och hållbara 
samhälle. Jag vill gärna ge tillbaka till branschen och ser fram emot att få bidra till att utveckla 
verksamheten ytterligare genom mina erfarenheter, mina kunskaper och mitt nätverk. 

 
Maciej Zakrzewski, Avdelningschef Investering distrikt Syd, Trafikverket 
Med 15 års erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschen, där en 
stor del av tiden varit inom beställarsidan, kan jag bidra med många 
perspektiv vad gäller såväl utmaningar som möjligheter inom vår 
bransch.  
 
Jag är utbildad civilingenjör inom väg och vattenbyggnad (LTH) och även 
företagsekonom med inriktning organisationsteori (BTH). Jag arbetar som 
avdelningschef inom investeringsverksamheten på Trafikverket med ansvar 
för samtliga ny- och ombyggnadsprojekt inom den statliga väg- och 
järnvägsinfrastrukturen i södra Sverige. 
 
Byggsektorn står inför stora omställningar. Investeringstakten inom bygg- och anläggning ökar stadigt 
samtidigt som branschen brottas med kompetensbrist och ett behov av produktivitetsutveckling. Att 
agera i klimatfrågan har blivit ett viktigt fokus för samhället i stort och byggbranschen har goda 
möjligheter att bidra i denna omställning. Detta är centrala frågor för att säkra utvecklingen av vår 
bransch, men också för den framtida utformningen av ett långsiktigt hållbart samhälle.  Inom 
investeringsverksamheten samverkar vi med medborgare, leverantörer, näringsliv och kommunala 
och regionala intressenter. Vi möter dagligen dessa frågeställningar. Jag ser fram emot att bidra till 
Samhällsbyggarnas utveckling genom att nyttja den breda insikt i och förståelse för de frågor som 
driver anläggningsbranschen och som jag tillgodogjort mig inom beställarsidan. Jag brinner för 
affärsutveckling, hållbarhet och kompetensfrågor satt i ett större samhällsperspektiv. Jag tror att en 
nyckel för att möta utmaningarna, är en förståelse och vilja att arbeta tillsammans. 
 
Privat ägnas tiden åt familj, träning och resor. Det finns även en särskild plats för musik, gärna med 
distade gitarrer, och asiatisk kultur. 
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Karolina Skog 
Jag har under 20 år varit aktiv inom politiken. Mitt 
fokus har legat på samhällsbyggnad, transport, 
bostadsfrågor och miljö. Under åren har olika 
perioder ägnar mig åt infrastruktur som trafik, VA och 
avfall, under andra har stadsutveckling eller miljö- 
och naturfrågor varit mer i fokus. 
 
Jag var under 10 aktiv inom kommunpolitiken i 
Malmö, med roller om kommunalråd för trafik och stadsbyggnad. Efter det var jag under tre 
år miljöminister med ansvar för stadsbyggnad och de senaste åren har jag suttit i 
finansutskottet i riksdagen samt gjort en statlig utredning om socialt hållbar 
bostadsförsörjning. 
 
Att skapa samverkan och former för samtal har varit viktigt för mig i alla roller som jag haft 
och jag vill nu när jag skapar nya roller efter politiken fortsätta med att bidra till samverkan 
och kunskapsutveckling för en hållbar samhällsbyggnad. 
 
Jag tror starkt på möjligheten att genom god samhällsbyggnad skapa möjligheten för ett gott 
liv för många. 
 
På fritiden är jag med min familj och i min trädgård. Vi är mycket ute i naturen, vandrar och 
paddlar kajak. Jag är även en hängiven vardagscyklist.  
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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.”  

• Rikard Silverfur, (omval)	
• Helena Tellberg, (omval) 	
• Olof Johansson, (omval)	
• Dag Måhlstrand, (nyval)	
• Anna Ervast Öberg, (nyval) 	

Ovan listade kandidater till valberedningen är beredda att ställa upp för ett år till om årsmötet 
beslutar så.  

Revisorer  

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

Ledamöter i Besvärsnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare) 	

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

 


