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- Postadress
- Födelsedag 9 januari 1947 1 juli 1992 17 augusti 1965

- Jobb, utbildning, 
specialkunskap

Pensionär utbildad biolog och miljö och 
hälsoskyddsinspektör Bra på matsvamp 
och att laga mat

Psykolog, psykoterapeut, 
miljövård m. m. Generalist 
inom miljö och hållbar 
utveckling. 
Hållbarhetspsykolog 
Stiftelsen Another 
Development Foundation 
Arbete med hållbar 
utveckling i östra Afrika, f 
a Kenya

Fil kand i 
matematik,statistik och 
datakunskap, jag har 
jobbat med datasystem 
för finansbolag 

Kandidatexamen och 
snart masterexamen i 
globala studier/fred och 
konflikt/
landsbygdsutveckling. 
Arbetar under hösten med 
humanitära frågor på 
Svenska kyrkans 
internationella arbete. Har 
varit aktiv som volontär 
och verksamhetsledare 
inom RKUF:s 
läxhjälpsverksamhet för 
ensamkommande. Har 
också deltagit i 
Naturskyddsföreningens 
ideella traineeprogram

2 år journalistik 
1 år global utveckling 
2 år landsbygdsutveckling 
Studerar nu tredje året av fem till 
agronom. Har även läst 15 hp 
projektledning Jobb: 7 år 
intresseorganisationer nationell 
nivå (vice förbundsordförande, 
kommunikatör, 
verksamhetsutvecklare, 
projektledare, 
organisationssekreterare) 
1,5 år kommun/region 
(kommunikatör, projektledare) 


Just nu kommunalråd MP 
på heltid, slutar 15 oktober, 
kandiderar till riksdagen - 
får se vad som händer efter 
valet. Bio-geovetenskaplig 
utbildning. Har arbetat med 
Handla Miljövänligt som 
projektledare på riks. På 
KRAV, Konsumentverket, 
Coop, som egen företagare. 

Är ornitolog och naturvårdare och 
brinner för biologisk mångfald. (Har 
inget foto) 

utbildning, specialk: 
Doktorand vid SLU. 
Kandidat i geografi och 
master i 
miljökommunikation 
och förvaltning. Har 
myndighetserfarenhet. 
Specialkunskap i jakt 
och viltförvaltning. 

- Berätta kort om dina allmänna 
intressen, husdjur, musiksmak, 
färdigheter.

Intresserad av natur miljö och kultur och 
att sitta i styrelser

Människor (inte minst 
barnbarnen), djur 
(favoritdjur: hund, häst, 
vårtsvin, gepard, jordsvin 
m.fl.) och övrig natur, 
litteratur (fack- och 
skönlitteratur), film, foto, 
musik (klassiskt, soul, 
house, reggae m.m.), 
östra Afrika och speciellt 
Kenya

Intressen: Historia, 
körsång (Uppsala 
domkyrkokör), ute i skog 
och mark

Språkkunnig (svenska, 
engelska, nederländska, 
spanska), klättrar och 
vandrar, fixar på 
kolonilotten. Bra på att 
skriva och korrläser gärna 
texter tex. 

Har hund. Är samhällsintresserad. 
Driver Co-Grow. Vill bygga ett litet 
hus. Ägnar mest tid till ideella 
engagemang. 


odlingslott, fågelskådning, 
politik, läsa, fiska, god mat 

Djur och natur; särskilt 
vilt och "naturkänsla". 
Ingmar Bergman filmer 
samt konst och kultur i 
övrigt. TV spel. Talar 
Svenska, Engelska, 
Polska och Spanska.

- Inom natur och miljö är du mest 
intresserad av …?

Allt Helhetsperspektiv, 
tvärvetenskap, 
renässansteam, Agenda 
2030, människan 
(försvarsmekanismer, 
kommunikation, process, 
dialog, positivt för 
miljöbra handlingar) Vill 
gärna se att vi bidrar till 
att förmå och hjälpa 
medmänniskor till att 
förstå lite mer av det 
komplexa. Kanske med 
fokus på klimat, biologisk 
mångfald och mat. 

Allmänna intressen Klimat, konsumtion, 
biologisk mångfald, 
globala perspektiv

Klimatfrågan. Matsystem. 
 Är intresserad av det mesta. 
Klimatfrågan het nu. 

- Vilka frågor vill du helst driva i 
föreningen?

Vatten och kärnavfall Helhetsperspektiv, 
tvärvetenskap, 
renässansteam, Agenda 
2030, människan 
(försvarsmekanismer, 
kommunikation, process, 
dialog, positivt för 
miljöbra handlingar) 
Kanske genom t ex 
folkbildning, 
frukostmöten.

Skriva dagordning och 
protokoll 
styrelsemöten, skriva 
förslag till 
verksamhetsberättelser 
och verksamhetsplaner 
(och mejla tryckeriet 
efter godkännande), 
organisera 
gemensamma 
aktiviteter för kretsar/
medlemmar ex. 
naturupplevelser, 
utflykter, föredrag, 
studiebesök mm.

- Inkludering och 
jämställdhet, hållbarhet, 
koppling mellan lokala och 
globala frågor

Klimatfrågan. Öka engagemanget, 
utveckla aktiviteter, ”Rotary” 
för natur och miljö - 
folkbildning, skapa nätverk, 
Mentorskap, Skriva 
underlag, driva större 
miljöfrågor etc, Öka NF 
påverkan. Locka nya 
grupper - mat är nyckeln. 
Utveckla nya strategier för 
skydd av natur och göra nya 
miljöfrågor aktuella.

Helst driva: vilt frågor, 
naturkänsla och 
kommunikation, 
nedskräpning (plast 
osv). 

- Vad vill du bidra med i 
föreningen?

Arbetsgivare för Verksamhetsutvecklare, 
övriga frågor i styrelsen

Helhetsperspektiv, 
tvärvetenskap, 
renässansteam, Agenda 
2030, människan 
(försvarsmekanismer, 
kommunikation, process, 
dialog, positivt för 
miljöbra handlingar)

Skriva dagordning och 
protokoll 
styrelsemöten, skriva 
förslag till 
verksamhetsberättelser 
och verksamhetsplaner 
(och mejla tryckeriet 
efter godkännande), 
organisera 
gemensamma 
aktiviteter för kretsar/
medlemmar ex. 
naturupplevelser, 
utflykter, föredrag, 
studiebesök mm.

Att vara kassör och 
ekonomiyxa (förbannad 
vare bokföring). Det 
räcker 

Struktur, motivation, unga 
personers perspektiv, 
koppla lokalt till globalt

Driv! Go! 

- Har du kontakter som du kan 
tänka dig att använda i 
styrelsens namn? (på kommun, 
länsstyrelse, universitet osv.)

Endast kretsordförandena SLU (ledningsgruppen) 
Ångströmlaboratoriet 
(ellära, ekolog/biolog) 
Artdatabanken 

- Nej. inte än Många. Jag har väldigt många 
kontakter. 

SLU

- Vilka tider passar det dig bäst 
att ses (för styrelsemöten t.ex)? 
Helg, vardag, dagtid, kvällstid? 

Alla Vardag, dag – tidig 
kvällstid Om helg, lördag

kvällstid efter kl 18 
vardagar

Vardagar efter kontorstid. 
Så typ från 18 och framåt.

När som helst. Vet inte Kvällstid, ibland på 
vardagar, helger.

- Vilka tider passar det dig bäst 
att kommunicera med dina 
styrelsekollegor på telefon, via 
sms eller Skype? 

Alla, helst inte Skype Allt funkar kvällstid och helger Måndagkvällar normalt 
bra annars som 
pensionär passar det 
mesta

Vardagar efter kontorstid. 
Kommunicerar helst via 
telefon eller sms. Skype 
funkar men då har jag 
hellre möte face-to-face 
om det går att få till.

När som helst. Olika beror på Alla, helst dela 
dokument via Drive så 
att jag kan fylla i dem 
direkt (och inte skriva i 
mail som jag gör nu)

- Kost – vegetarian, allergier, 
andra behov som är bra att veta 
inför beställning av mat och 
lokaler?

Allätare, dock inte koriander Allätare Vegetarian (ej kött, fisk 
och fågel, men ägg och 
mjölkprodukter är OK). 
Inga allergier 

Glutenintolerant Äter allt men inte alltid, är 
ekomatsförespråkare. 

Helst vegetariskt/
veganskt, äter vilt och 
fisk.

- Har du bil (eller flakcykel?) och 
möjlighet att skjutsa andra vid 
behov?

Har bil Nej ja, stor med dragkrok - 
luktar häst så kanske 
inte så bra för allergiker 

Nej tyvärr! Åker gärna 
kollektivt så ser gärna att 
det finns möjlighet att åka 
kollektivt när vi har möten

Vill inte att vi åker bil om det kan 
undvikas. 

Biogasbil kombi Har ingen bil

- Hur många timmar kan du lägga på 
ditt styrelseengagemang?

jag ska nog lägga av 
som kassör efter 10 år 
räcker det nog. 


Jag arbetar heltid men jag 
tänker såklart lägga tid på 
styrelseuppdraget ändå. 
Kan inte säga på rak arm 
hur många timmar då jag 
inte ännu vet hur intensivt 
mitt jobb kommer bli i 
höst. Ser gärna att vi har 
effektiva möten och att 
man sedan kan arbeta på 
själv/i mindre grupper. 
Gillar effektivitet över lag 

Vet ej. Beroende på om jag blir 
riksdagsledamot eller inte 
kommer mitt engagemang 
sannolikt se olika ut. Jag vill 
inte att föreningen ensidigt 
ska förknippas med politik 
pga av mig. Därför har 
också mitt engagemang 
legat lite på sparlåga sedan 
2015. Samtidigt har jag sett 
hur kollegor i andra partier 
haft en sjuherrans massa 
uppdrag i föreningar och 
därför kände jag för en tid 
sedan att det var dags att 
engagera mig igen. 

Det beror på, jag har tid 
för VFD möten samt 
läsa upp info inför 
möten och planera med 
mina medparters inför 
möten. 
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