
Valberedningens förslag till styrelse i BRF Fredhäll 2021 
 
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter: 

• Fredrik Salzedo, omval 2 år 
• Frida Gustafsson, nyval 2 år 
• Michelle Liljefors, nyval 2 år 
• Hugo Wirdenius, nyval 2 år 

 
Valberedningens förslag till suppleanter: 

• Inga 
 
I styrelsen sitter redan följande ordinarie ledamöter som har 1 år kvar på sitt mandat: 

• Madeleine Sandmon 
• Jesper Lindberg 

 
Valberedningens förslag till revisorer: 

• Revisor: Sarah Golibari, omval 1 år 
• Revisorssuppleant: Elias Widenius, nyval 1 år 

 
Följande ledamöter ur styrelsen har avböjt omval: 

• Alfons Culafic 
• Joakim Swahn 
• Tobias Lindberg 
• Sanna Helsing 
• Andrés Thorleifsson 

 
Följande ledamöter avgår ur styrelsen i förtid 

• Anna Axeheim (på grund av flytt från föreningen) 
 
En kort presentation av föreslagna nya ledamöter 
	
Frida Gustafsson 
Frida är nyinflyttad på Ernst Ahlgrens väg sedan i november och detta är hennes första ägda lägenhet. 
Frida jobbar med digital marknadsföring på Telia där hon leder ett team med fokus på business- to-
business (B2B) kommunikation. Enligt Frida så ligger hennes styrkor i det digitala, samt att hon är en 
projektledare ut i fingerspetsarna. Hon är intresserad av att driva olika frågor som dyker upp i 
föreningen.  
 
Michelle Liljefors 
Michelle flyttade till Ernst Ahlgrens väg för cirka ett år sedan. Michelle arbetar som Account manager 
på ett CRM-företag inom skönhetsindustrin där hon i huvudsak vägleder sina kunder genom olika 
offerter och köpbeslut. Michelle har en examen från Uppsala universitet inom företagsekonomi. 
Hennes mål med att sitta i styrelsen är att aktivt få bidra till en fortsatt utveckling av föreningen och att 
ytterligare öka trivseln för medlemmarna så att föreningen ska kunna fortsätta vara så bra som den är- 
om inte bättre! 
 
Hugo Wirdenius 
Hugo är nyinflyttad på Frödingsvägen. Hugo läser på Stockholms universitet där han studerar till en 
kandidatexamen i ekonomi men han har tidigare även läst fastighetsekonomi i Lund. Vid sidan av sina 
studier jobbar han som kommunikationskonsult för fastighetsbranschens egen byrå TFZ 
Kommunikation. Hugo har ett stort intresse för fastigheter och har erfarenhet av branschen. Hugo tror 
att han med sitt engagemang och sin kunskap kan vara med och bidra till att göra Brf Fredhäll ännu 
bättre.  


