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Förslag på antal ledamöter i styrelsen 11 stycken. 

 

Ordförande 

Jöran Fagerlund,   Väljs på ett år till nästa kongress 

Styrelse: 

Rune Karlberg   Omval på två år 

Jakob Hammarbäck   Omval på två år 

Tobias Adolfsson   Omval på två år 

Mariam Al-Sabty   Omval på två år 

 

Kristina Glitterstam   Omval på ett år 

Allan Hedlund   Omval på ett år 

 

Sitter kvar ett år till på sina mandat: 

Kent Larsson     

Lina Jönsson     

Sandra Viktor    

Lotta (Charlotte) Hagström    

 

Revisorer 

Föreningsrevisorer   Vakanta 

Förslag från valberedningen att anlita en auktoriserad revisor. 

 

Revisorssuppleanter 

Mirja Hillerström   Omval på ett år 

 

Valberedning ställer sig till förfogande för omval på ett år: 

Eva Lind-Båth 

Bodil Sonesson 

Magnus Persson 
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Allan Hedlund 

styrelseledamot 

Malmö 

Tel: 070-237 02 

07 

Allan Hedlund har suttit i styrelsen sedan 2017 

och vill sitta kvar i styrelsen som en stabiliserade 

kraft till nästa kongress. 

 

Kent Larsson 

Styrelseledamot 

Alingsås 

073-633 93 66 

kent.larsson@cykel

framjandet.se 

Kent Larsson Är Datakonsult Med Stort Intresse 

Och Kunskap I Ekonomi, Ett Område Där Han 

Har Visat Sig Vara En Stor Tillgång För 

Styrelsearbetet. Han Är Cykelfrämjare Sen 

Tonåren Och Var Med Och Startade 

Göteborgskretsen Där Han För Närvarande Är 

Revisor. Han Haft Ett Flertal Kassörs- Och 

Revisorsuppdrag I Olika Föreningar Och Invald I 

Cykelfrämjandets Riksstyrelse Första Gången 

2017. Kent är född 1954. 

  
. 

 

Jöran Fagerlund 

vice ordförande 

Göteborg 

073-645 00 52 

joran.fagerlund@c

ykelframjandet.se 

Jöran Fagerlund är 48 år, bor i Göteborg, och har 

en lång föreningsbakgrund och ett långt politiskt 

engagemang. Jöran Fagerlund har varit ordförande 

för Kretslopp och vattennämnden i Göteborg och 

1:e vice ordförande i det kommunala bolaget 

Higab. Under fyra år satt Jöran som 

styrelseordförande för Sveriges största 

allmännyttiga bostadsbolag – Bostads AB 

Poseidon och tio år i Miljö- och klimatnämnden i 

Göteborgs Stad, varav två år som ordförande. Han 

är utbildad grafisk formgivare, filmare och 

fotograf med intresse även för 

kommunikationsfrågor. Han brinner främst för 

politiska påtryckningar för ökad infrastruktur och 

göra att få cykeln till ett transportmedel både vid 

korta och längre resor, exempelvis genom att 

kunna ta med cykeln på SJ:s tåg. 

Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse första 

gången 2017. Jöran är född 1972 

 

Jakob 

Hammarbäck 

Styrelseledamot 

Uppsala 

jakob.hammarback

@cykelframjandet.

se 

Jakob bor i Uppsala och har erfarenhet av både 

cykeltillverkning och cykelplanering. Han har 

erfarenhet inom it- och tjänsteutveckling och 

arbetar som konsult inom trafikplanering och 

utredning.  Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse 

första gången 2018. Jakob är 42 år. 
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Rune Karlberg 

Styrelseledamot 

Luleå 
070 - 602 33 35 

rune.karlberg@cyk

elframjandet.se 

 

Rune är medlem i Norrbottenskretsen sedan 

många år och bor i Luleå. Han har arbetat hela sitt 

liv med trafikfrågor i Luleå kommun och sedan 

2007 som trafikkonsult på Tyréns. Han arbetar 

fortfarande kvar som pensionär där hans 

kunskaper och erfarenheter från 

kommunal trafikplanering och kan komma 

Cykelfrämjandet till gagn och öka vår kompetens 

och trovärdighet gentemot politiker och 

tjänstepersoner.   

Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse första 

gången 2018. 

Rune är född 1952 

 

 
 
 

Tobias Adolfsson 

Styrelseledamot 

Stockholm 
070 - 536 18 60 

tobias@andtherev.c

om 

Tobias driver en cykelbutik i Stockholm och har 

sedan många år, i olika former, arbetat med 

design, utveckling och tillverkning av cyklar. Han 

är även verksam som konsult inom 

mobilitetsfrågor, främst åt kommuner. 

Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse första 

gången 2018. Tobias är född………. 

 

Lina Jönsson 

Styrelseledamot 

Bjärum 
072 - 595 15 15

 

En stolt lantis, 38 år, som bor på en mindre gård i 

norra Skånes tillsammans med man och två barn, 

hund, katter och ett litet gäng alpackor. 

 Utbildad landskapsvetare och har jobbat med och 

har ett genuint intresse för vandring och cykling 

sedan många år tillbaka.  

Arbetar på region Skåne med regional utveckling, 

bland annat med cykelleden Sydkustleden, som 

invigs i juni.  

Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse första 

gången 2019. Född år 1982 
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Sandra Viktor 

Styrelseledamot 

Linköping 
073 - 339 55 11

Sandra.viktor@link

oping.se

 

Hellre utomhus än inomhus. Helst av allt på cykel. 

Till och från jobbet året runt och i skogen på 

fritiden. 

39-årig hemvändare som bott i såväl Sthlm, 

Malmö som Genève och Podgorica. 

Bor med man och två barn i Linköpings tätort och 

har just nu en delad tjänst mellan Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen som 

Miljösamordnare med fokus på mobilitet och som 

Projektledare för hållbarhet på Science Park 

Mjärdevi.  

Nämn stadsutveckling, innovationer, hållbarhet, 

nudging och samverkan - och Sandra går igång. 

Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse första 

gången 2019. Född år 1980 

 

 

Lotta (Charlotte)

Hagström

Styrelseledamot
Lund 
070 - 629 73 40

lottehagstrom@gm

ail.com

 

 

Ursprungligen smålänning men sedan 

många år bosatt i Lund. Är engagerad i 

Cykelfrämjandets cykelkurser och tycker 

att alla ska få möjlighet och utrymme att 

lära sig cykla. Docent i etnologi vid 

Lunds universitet och verksam som 

lärare och forskare vid Institutionen för 

kulturvetenskaper. Arbetar inom 

forskningsprojektet ”Cykeln och 

friheten: Att överskrida fysiska, rumsliga 

och kulturella gränser”. Cyklar dagligen 

och året runt. 

 Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse 

första gången 2019.  

Född år 1965. 

 

 

 



Sida 5(6) 

 2020-10-17 

Eva Lind-Båth 

 

Styrelseledamot 
 Tel: 

073 - 832 88 77

 

Född och uppvuxen i Malmö, där familjen finns. 

Bor numera i Örebro, 20 år, och läser 

rättsvetenskap med internationell inriktning på  

universitetet. 

Har jobbat inom service och har extrajobb vid 

sidan om studierna. 

Sommarjobbade på Cykelfrämjandet 2017 och var 

efter det extraanställd i Frihet på cykel. 

Började i samband med det att cykla mycket mer 

än tidigare och föredrar numera cykeln framför all 

annan transport och friluftsliv! 

Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse första 

gången 2019. Född år 2000 

 

Styrelseledamot  

 072-593 76 72

Kristina.glitterstam

@stockholm.se

 

48 år och bor med man och tre barn i Nacka. 

Civilingenjör Väg- och vatten från KTH och har 

jobbat med trafik- och stadsplanering i drygt 20 år, 

både som konsult på Tyréns och nu kommunalt på 

Stockholms stad.  

Gärna trädgårdsarbete, biodling och träning på 

fritiden.  

Cykelpendlar till och från jobbet på Kungsholmen 

(de senaste tre åren på el cykel, så det kanske inte 

räknas?) Cyklar gärna på semestrarna   också och 

det har blivit många mil på Gotland, Bornholm 

och i Holland. 

Invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse första 

gången 2019. Född år1972 
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Revisorer 

Crister Melander 

Nockeby backe 8c, 16840 Bromma 

 +46 70 688 7304 

cristermelander@gmail.com 

Ställer inte 

upp för 2020 

Peppe Hämeenniemi 

Västerås 

070-369 58 37 

peppelorum@gmail.com 

Ställer inte 

upp för 2020 

Marja Hillerström 

Suppleant 

Stockholm 

073-972 44 94 

Vappu51@hotmail.com 

 

  
 

Valberedning 

Eva-Lind Båth, 

sammankallande 

Stockholm 

076-816 55 29 

eva.lind-bath@telia.com 

Bodil Sonesson 

Malmö 

070-631 99 66 

bsonesson@hotmail.com 

 

Magnus Persson 

Solna 
0736  224758 
magnus.persson@alumni.chalmers.se> 
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