
 

 
 

 

Valberedningens förslag inför årsmötet 2020 
 
 
Styrelsen har under föregående år haft följande ledamöter: 
 
Carl Erik Bergold, 
Ulla Björkman,  
Sten Åke Bylund  
Mats Börjesson 
Johan Dellbeck 

Agneta Götlind  
Birger Gustafsson 
Marianne Hamilton 
Per Hedfors 
Mats Jonsell 

Tomas Klang 
Eva Rimm 
Britta Rosborg 
PO Sporrong  
Gunnar Sundelin 

___________________________________________________________________________________ 
 

Följande ledamöter har anmält att de önskar lämna styrelsen: 
 

Johan Dellbeck Birger Gustafsson Mats Jonsell 
___________________________________________________________________________________ 
 
Valberedningen omval av kvarvarande ledamöter i styrelsen samt nyval av följande 
personer: 
 

• Bo Aronsson, Arkitekt SAR/MSA  
 

• Ulf Johansson Werre, Musikartist 
 

• Mats Franzén, professor emeritus 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bo Aronsson är 72 år. Hans främsta verksamhetsfält har varit Göteborg. Efter pensioneringen har han förlagt sin verksamhetsbas 
till Uppsala och bor numera i Norby. Han har mångårig erfarenhet av samhällsbyggnad, samhällsplanering och medlemskap i 
nationella och internationella föreningar och sällskap bl.a. Föreningen för Samhällsplanering mm. Den som är med i Linkedin 
kan läsa vidare på det utdrag som jag hämtade där: Aronsson has a background as a consultant chief architect and planner. He 
has worked in a leading position at the City Planning Authority in Gothenburg and later ... 
Bo Aronsson - Senior Consultant - Aronsson Stadsutveckling ... 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ulf Johansson Werre är 64 år och välkänd för uppsalaborna som en mångsidig artist i musikbranchen, kanske allra mest som 
jazzmusiker, verksam både inom landet och internationellt. Han kom redan som barn till Uppsala, växte upp och gick i skola 
här. Ulf har trots att hans utbildning och verksamhet fört honom vida i världen ständigt återvänt till Uppsala och känner staden 
utan och innan, en egenskap som kommer att göra honom till en nyttig ledamot av FVU:s styrelse. Sitt intresse för staden har 
han bland annat uttryckt i skrift, senast i en artikel på insändarsidan i UNT 12 oktober, som han avrundar sålunda: 
 

… vill man skapa en modern, fungerande stad där många bor, med bibehållande av attraktionskraft, 
viktiga värden och miljöer bör en mycket varsam förtätning kompletteras med en utbyggnad av krans-
områden där fler småhuslösningar kan givas.  

 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
Mats Franzén är 71 år. Han har varit verksam som professor i sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi vid Institutet för 
bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.  
Hans forskningsinriktning är av stort intresse för föreningens verksamhet. Mats  har medverkat i ett flertal publikationer inom 
nämnda verksamhetsfält. Som exempel kan nämnas hans bidrag i 
Sandstedt, E., Franzén, M. ”Grannskapsenheten: Välfärdens vardagsmonument”, i: Parkstaden: Stockholms landskap och 
stadens rum, Historiska media. 35-43 (2017).  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Val av ordförande i Föreningen Vårda Uppsala 
Avsägelse föreligger inte. Nuvarande ordförande har förklarat sig villig att låta sig omväljas. 
Valberedningen föreslår omval av Sten Åke Bylund 
 
 



 

 
 

 

Inval på poster utanför styrelsen: 
 
Valberedning under föregående år: 
Ulla Björkman (sammankallande). Övriga ledamöter: Anna Nilsén och Mats Wahlberg 
Av de nämnda har Mats Wahlberg avsagt sig omval. 
 

Som valberedning under kommande år föreslås 
Anna Nilsén (sammankallande). Övrig ledamot: Ulla Björkman. 
 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Revisorer under föregående år: 
Ann-Christine (Kia) Lindblom och Anders Lönnqvist 
Under året har Anders Lönnqvist beklagligen avlidit. 
 

Som revisorer under kommande år föreslås:  
Ann-Christine (Kia) Lindblom (omval), och 
Sverker Söderberg (nyval)  
 

Revisorssuppleanter: Inga avsägelser föreligger. 
Omval föreslås av: Margareta Brattström och Anna Hultquist 
 
 
Posterna som föreningens arkivarie och hemsidesansvariga utses inom styrelsen. 
 
 
Å valberedningens vägnar, 2020-10-14 
 
 
Ulla Björkman, Anna Nilsén, Mats Wahlberg 


