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Styrelsen verksamhetsåret 2021/22 
Efter beslut vid årsstämman den 22 juni respektive vid styrelsens konstituerande sam-
manträde den 5 juli 2021 har styrelsen denna sammansättning under verksamhetsåret 
2021/22: 
 
Namn   Funktion  Mandatperiod 
 
Lars Lustig  Ordförande  2021–2023 
Elin Westman  Vice ordförande 2021–2022 
Hans Björkman  Sekreterare  2021–2022 
Eva Heikkilä Norman  Ledamot  2021–2023 
John Johansson  Ledamot  2021–2022 
Maria Hurtig  Ledamot  2021–2022 
Olle Karlsson  Ledamot (HSB) 2021–2022  
 
Valberedning 
Till valberedning utsåg stämman: 
Pernilla Graniti  Sammankallande 
Agneta Tjernström Lustig Ledamot 
 
Revisorer 
Till föreningens revisorer utsåg stämman: 
Åke Lindgren  Sammankallande revisor 
Jan-Erik Brännström  Revisor 
 
Kommittéer 
Följande kommittéer inrättades vid stämman: 
 
Kommitté   Sammankallande 
 
Fritids- och välkomstkommittén  Helena From 
 
IT- och teknikkommittén  Agneta Tjernström Lustig 
 
Arkitektur- och gestaltningskommittén Pernilla Graniti 
 
 
Presentation av styrelsen 
På de följande sidorna presenterar vi kort personerna i vår styrelse, liksom föreningens 
förvaltare Stefan Nilsson. 
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Lars Lustig 
Ordförande 
 
Ansvarsområden: 
Kommunikation  
Bygg- och renoveringsprojekt 
Representant vid distriktsstämma 
Revisorskontakter 
Kontaktperson mot IT- och teknikkommittén 
 

 
Lars, vem är du?  
- Jag är född i Kalvträsk och uppvuxen i Boliden. Efter ett dussintal år i Stockholm flyttade jag 
till Umeå år 2000, och sedan 2017 bor jag i Brf Bågen tillsammans med min fru Agneta. Sedan 
åtta år tillbaka jobbar jag som länsråd, vilket är ett oerhört stimulerande uppdrag. Jag har tre 
barn, och mina största intressen är musik, fotboll, cykling och resor (framför allt till England). 
 
Hur länge har du bott i Brf Bågen?  
- Våren 2017 såldes villan på Haga, och Agneta och jag flyttade in i Brf Bågen – och vi stortrivs 
verkligen! 
 
Vilka frågor vill du särskilt engagera dig i? 
- Vi har förmånen att bo i en av Umeås mest klassiska fastigheter, i ett av de allra bästa lägena. 
Den utmaning som styrelsen har, tillsammans med alla medlemmar, är att ta vara på detta 
och se till att vi har en fortsatt god utveckling som kännetecknas av ”trivsel, trygghet och ge-
menskap”. Det jag framför allt vill utveckla är informationen till, och dialogen med, medlem-
marna. Styrelsen arbetar för medlemmarna – och på medlemmarnas uppdrag – och det är 
därför viktigt att det känns enkelt och okomplicerat som medlem att föra fram frågor, syn-
punkter och även – om det är befogat – kritik.  
 
 
Elin Westman 
Vice ordförande 
 
Ansvarsområden: 
Ekonomi 
Underhållsplan 
Suppleant vid distriktsstämma 
 
 
 
  
Elin, vem är du?  
- Jag är uppvuxen i Örnsköldsvik, är utbildad civilekonom och arbetar på bank med före-
tagskunder. 
 
Hur länge har du bott i Brf Bågen?  
- I tre år.  
 
Vilka frågor vill du särskilt engagera dig i? 
- Föreningens ekonomi. 
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Hans Björkman 
Sekreterare 
 
Ansvarsområden: 
Sekreterare 
GDPR-frågor 
Medlemskap och andrahandsuthyrningar 
Samfällighetens styrelse 
 
 
 
 

 
Hans, vem är du?  
- Jag är en 52-årig man som till vardags jobbar uppe på sjukhuset. Jag har en flicka och en 
pojke på tio respektive 14 år. Jag gillar matlagning, fixa med stugan och umgås med barnen. 
Får jag tid över kan det hända att jag tar en sväng med Harleyn som står parkerad i garaget.  
 
Hur länge har du bott i Brf Bågen?  
- Jag har bott i Brf Bågen sedan mars 2020. 
 
Vilka frågor vill du särskilt engagera dig i? 
- Jag har varit aktiv i Bågens styrelsen under ett år och försökt bidra till att vi ska få fräscha 
upp trapphusen och källaren. Det kommande året kommer jag vara sekreterare i styrelsen. 
Mitt engagemang är att behålla Bågens unika karaktär men samtidigt försiktigt förnya vårt 
fina boende.  
 
John Johansson 
Ledamot 
 
Ansvarsområden: 
Medlemskap och andrahandsuthyrningar 
Samfällighetens styrelse 
Underhållsplan 
Bygg- och renoveringsprojekt 
 
 
 
 
 

 

 
John, vem är du?  
- Jag är uppvuxen i Umeå och jobbar inom bygg- och anläggningsbranschen med inriktning 
inom mätteknik. På fritiden umgås jag med vänner och gillar att träna. Jag uppskattar att 
vistas i fjällvärlden sommar som vinter. 
 
Hur länge har du bott i Brf Bågen?  
- Jag har bott tillsammans med min sambo sedan 2013 i Brf. Bågen. 
 
Vilka frågor vill du särskilt engagera dig i? 
- Föreningens ekonomi och underhålls- samt medlemsfrågor kommer jag engagera mig i un-
der 21/22. Arbetet med Minnets Samfällighet som verkar över våra gemensamhetsanlägg-
ningar i samarbete med Brf. Minnet och Brf. Esplanaden kommer också ingå i mitt engage-
mang tillsammans med Hans Björkman och övriga styrelseledamöter. 
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Eva Heikkilä Norman 
Ledamot 
 
Ansvarsområden: 
Företagskontakter 
Kontaktperson mot arkitektur- och gestalt-
ningskommittén 
 
 
 
 
 

 
Eva, vem är du? 
- Jag heter Eva Heikkilä Norman, är 64 år, gift, har fyra barn och tre barnbarn. Född i Kiruna, 
men flyttade därifrån som 17-åring. Har jobbat med lite olika saker bl.a. som städerska, sjuk-
vårdsbiträde, hotell, sekreterare, telefonist. De senaste 30 åren har jag varit egenföretaga-
re. Sedan 2006 har jag ägt Ica bågen tillsammans med min man och min son. 
 
Vilken koppling har du till Brf Bågen? 
- Jag flyttade till Bågen-huset juni 2005 med man och tre barn, mitt under stamrenoveringen. 
Vi hade ingen fungerande dusch eller toalett, den fanns nere vid tvättstugan. De var ett himla 
liv med allt bilande och borrande. Lite spännande var de. Under åren som jag bodde där bytte 
man ut hela ventilationssystemet, elen och fönstren.  Så jag har varit med om de senaste större 
renoveringarna. Bodde i huset i tolv år trivdes fantastiskt bra.  
 
Vilka frågor vill du särskilt engagera dig i? 
- Jag tycker att kommunikation är viktigt. Att man ska kunna prata med varandra. Få till en 
trivsel för de boende och företagen. Att man ska förstå att alla äger en del av fastigheten. Allt 
som vi gör bra tillsammans blir bra för alla. 
 
 
Maria Hurtig 
Ledamot 
 
Ansvarsområden: 
Boka lokaler 
Kontaktperson mot fritids- och välkomstkommit-
tén 
 
 
 
 
  
Maria, vem är du?  
- Jag tycker om umgänge med nära och kära, matlagning och upplevelser. Till vardags hittar 
ni mig på IT-konsultbolaget Hi5 Advania där jag jobbar som kundansvarig säljare. 
 
Hur länge har du bott i Brf Bågen?  
- Vi äger lägenheten tillsammans med vår son Ludwig som bor där sedan 2014. Tanken är 
att vi i framtiden skall ta över lägenheten när vi är less på snöskottning och gräsklippning 
vid vårt hus på Grisbacka.  
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Vilka frågor vill du särskilt engagera dig i? 
- Miljö, hållbarhet och trivsel.  Jag har jobbat inom besöksnäringen (flyg och hotell) och vill 
gärna vara med och bidra till en bättre och hållbarare miljö och ökad trivsel i vår förening. Jag 
delar gärna med mig av mina erfarenheter, kontakter och tipsar om aktiviteter vi kan göra för 
att stärka gemenskapen i Bågen.  
 
 
Olle Karlsson 
Ledamot, utsedd av HSB 
 
Ansvarsområden: 
Rådgivande och stödjande 
 
 
 
 
 

 
Olle, vem är du?  
- Jag är en 71-årig pensionerad bankman med passion för boendefrågor. 
 
Hur länge har du varit verksam i Brf Bågen?  
- Sedan 2017 har jag varit utsedd som ledamot i styrelsen av HSB Norr. 
 
Vilka frågor vill du särskilt engagera dig i? 
- Jag vill använda min erfarenhet som stöd och rådgivare i styrelsearbetet. 
 

 
Och slutligen: en presentation av vår förvaltare 
 
 
 
Stefan Nilsson 
Förvaltare 
 
 
 
 

 
Stefan, vem är du? 
- Jag är en 30-årig Umeå-kille som bor tillsammans med min sambo och vår hund, en Cavalier 
king Charles. På min fritid tycker jag om att umgås med familj och vänner samt att resa.  
  
Vad gör en förvaltare? 
- Min uppgift kan enklast beskrivas som att bistå styrelsen i dess arbete; att vara lite av deras 
”förlängda arm”. Som förvaltare jobbar jag förutom mot styrelsen även mot medlemmar och 
entreprenörer.  
 
Kan medlemmar kontakta dig direkt eller ska allt gå genom styrelsen? 
- Medlemmar är välkomna att kontakta mig direkt på telefon 010-303 21 09, vardagar mellan 
kl. 08:00 och 15:00 eller via mejl: stefan.nilsson2@hsb.se.  

mailto:stefan.nilsson2@hsb.se
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Viktiga länkar 
 

www.mitthsb.hsb.se 
 
www.hsb.se/norr/bagen 

 
 
 
 

http://www.mitthsb.hsb.se/
http://www.hsb.se/norr/bagen

