
 
 

Styrelsen 
Kombos styrelse 2021-2022: 

 
Ingrid Schmidt -Ordförande 

Gunnar Vagerstam -Vice ordförande 
Anders Törnqvist – Kassör 

Julia Wedberg- Medlemsansvarig 
Erik Geijer- Sekreterare 

Mette Kjörstad -Sakkunnig på kollektivhusboende 
Niklas Krantz- Suppleant 

 
Lite mer personlig information nedan: 

  



    [Få  
läsarens 

uppmärksamhet med ett bra citat 

från dokumentet eller använd det här utrymmet för att framhäva en viktig 

poäng. Dra den här textrutan om du vill placera den någonstans 

på sidan.] 

Erik - arbetar som tolk och översättare 
(engelska). Jag känner till området en del 
eftersom jag har spelat schack ganska 
många år i Hägerstensåsens 
medborgarhus som ligger nära vårt 
kollektivhus. "Föreningsnarkoman" som 
har varit med i alla möjliga föreningar 
genom åren. 

Ingrid - djurvän och människovän. Hunden Joplin, en 
liten Jack Russel, följer med till Kombo.  Intresserad av 
samhällsfrågor, kommunikation, litteratur, kultur, och 
sommarstugan på västkusten.  Reser när det går, 
vandrar, umgås med vänner, deras barn och barnbarn 
och min guddotter. Jobbar mest med internationella 
frågor om hälsa- och vård på dagarna.  

Mette - varit engagerad i Kombo sedan 
starten 2008 och har lett studiecirklar. Bor 
i kollektivhuset Färdknäppen, och bidrar i 
styrelsen med allehanda samt 
kollektivkunskaper.  

 

Anders - pensionerad 
samhällsentreprenör och har varit med i 
föreningar i hela mitt vuxna liv. Jag har 
varit kassör och ekonomiansvarig de 
senaste åren. Med i Kombo sedan tio år. 



 

Julia - Uppvuxen i en by på landet men 
nu uppslukad av staden. Sysslar med 
teater, historia och pedagogik, drivs av 
en tro på det kollektiva och 
gemensamma. Drömmer om odling på 
takterrassen.  

 

Niklas - har tidigare bott i kollektivhus och 
varit med I Kombo från början. Just nu i 
sluttampen på sin 4-åriga jordenruntresa i 
sin båt Hafsorkestern. Flyttar in på taket! 

Gunnar - journalist och 
 TV-producent. Varit aktiv i Journalist-
förbundet och olika föreningar.  Sedan 
2007 frilans och styrelseledamot i 
Miljömagasinet. 
Gillar skärgård, segling och skidor, lite golf, 
sommarstugan i Luleå skärgård, barn, 
barnbarn och vänner. 
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