Kort presentation av nya förtroendevalda 2018 i Brf Måttbandet
Astrid Hofslagare - föreslagen som ordinarie ledamot
”Jag är ekonom i botten och jobbar sedan 2014 på Socialdepartementet som opolitisk
handläggare. Har tidigare jobbat många år på Riksrevisionen. Jag flyttade in i Brf
Måttbandet i januari 2018, tillsammans med Martin och hans två barn och mina två barn.
Jag är även med i Kollektivhusföreningen. Har varit engagerad i föreningslivet länge, t ex i
studentföreningar, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar (som t ex cykelkurs för
nyanlända kvinnor) och är/har varit medlem i respektive förenings styrelse. Jag är
intresserad av att skapa delaktighet, att få så många som möjligt att känna att det är allas
angelägenhet det som föreningen gör, och inte bara styrelsens angelägenhet.”
Ann-Margaret Dovhage - föreslagen som suppleant
”Jag bor på Timmermansgränd 3. Flyttade in för drygt ett år sedan och trivs väldigt bra.
Jag är ekonom och arbetar sen många år tillbaka på flygbolaget SAS med prissättning av
flygresor. Jag har tidigare suttit i styrelsen för en bostadsrättsförening på Östermalm. Ett
år som ledamot och två år som ordförande.
Den föreningen påminner mycket om Måttbandet. Fastigheten byggdes 1991 och
ombildades till bostadsrätt 2008. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från den
tiden in i Måttbandet ”
Lars Erik Svärdbäck - föreslagen som suppleant
”Jag är 64 år och har jobbat som servicetekniker på mekaniska och elektroniska vågsystem
nästan hela mitt arbetsliv. Nyligen pensionerad för att passa mitt yngsta barnbarn. Vi bor
på Lehusens gränd 4 längst ner. Kommer från Timmermansg.44 närmast men har ett
boende i Salem sen -77 som jag och min fru ser som vårt lantställe. Har varit aktiv i både i
Salem och Stockholm i föreningsstyrelsen. Inte några tyngre poster men har trivts med att
ha insyn i verksamheten och att kunna hjälpa till. Jag och min fru flyttade in här på hösten
2017 så min erfarenhet är rätt begränsad vad gäller denna förening. Men bästa sättet att
lära sig är ändå att delta i och vara verksam i styrelsen. Vi är redan aktiva i
Kollektivhusföreningen och tycker det är fantastiskt med denna aktivitet.”
Lotta Molander - föreslagen som ledamot i valberedningen
”Kort om mig- fyller strax 65, har bott i huset sedan det byggdes, flyttade in februari -87,
bor numera på Magnus Ladulåsgatan 27. Jag har vuxna barn mellan 32 och 46 år och nio
barnbarn mellan 4 och 21 år. Jag är familjebehandlare/föreläsare och arbetar med våld i
nära relationer. Kvinnor, barn, förövare, enskilt och i grupp. Har en koja i skogen, uppe vid
Höga kusten, där är jag allra helst. Hjortron, hallon, bad, böcker, familj och vänner, god
mat och svåra korsord är några saker jag uppskattar alldeles särskilt.”

Numi Östlund – föreslagen som ledamot i valberedningen
”Jag bor sedan snart två år i Lehusens gränd 4, tillsammans med Tove och våra två barn.
Jag har länge varit engagerad för och arbetat med internationellt bistånd på olika sätt,
ofta med utvärdering och granskning. På fritiden tycker jag det är väldigt roligt med
träning, matlagning och olika hobbyprojekt. Jag vill gärna bidra till Brf:en, och är speciellt
intresserad av våra olika gemensamma ytor (jag tycker snickarlokalen är fantastisk och ser
fram emot den nya gården!).”

