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Representanter på valg

Boende medlemmer

Torill Løvlien (gjenvalg)
• 67 år.
• Tidligere styremedlem i Gamlehagen borettslag på Lambertseter i Oslo.

Hege Handberg (gjenvalg)
• 53 år. Samfunnsviter/sosialantropolog.
• Samfunnsengasjert med stor interesse for boligpolitikk, miljøspørsmål og byplanlegging.
• Tidligere styremedlem i Søndre Åsgården borettslag i Oslo, samt ulike andre verv 
• Jobber som rådgiver ved Universitetet i Oslo. Tidligere bl.a. oppdrag for Leger Uten Grenser i Sudan og

Indonesia, og feltarbeid i Sør-Amerika med lokal miljøvernorganisasjon. 

Jon Elvenes (gjenvalg)
• 57 år. Daglig leder.
• Bosatt i OBOS borettslag på Oppsal i Oslo.
• Varaordfører i Representantskapet siden 2020. Erfaring fra representantskapets kontrollkomite og er 

medlem i valgkomiteen.
• Styreverv erfaring fra det private næringsliv, idretten og frivillige organisasjoner.
• Leder av et nordisk selskap representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland
• Bachelor i økonomi og ledelse fra BI med spesialisering innen regnskap og skatt.

Terje Haugan (gjenvalg)
• 65 år. Pensjonist.
• Jobbet i kriminalomsorgen de siste 27 årene, pensjonist fra 1. mars.
• Sittet 28 år som styreleder i Trudvanglia borettslag i Tønsberg.
• Erfaring fra diverse styreverv i ulike organisasjoner.

Trond S. Andersen (gjenvalg)
• 54 år. Senior Engineer
• Engasjert i boligpolitikk- og utvikling gjennom verv og arbeidserfaring og vil gjerne bidra videre i Obos som

deltaker i representantskapet. 
• Styreleder i Tveita borettslag i Oslo. Organisasjons- og styreerfaring fra næringsliv og bransjeorganisasjoner
• Ansatt i direktoratet for byggkvalitet (nasjonal bygningsmyndighet). Utdannet tømrer, økonom og ingeniør.

Jeanette Clausen (gjenvalg)
• 56 år.
• Samfunnsengasjert, opptatt av boligpolitikk, evner å tenke kritisk, ser saker fra flere sider.
• Styreleder i Vosseløkka borettslag i Oslo siden 2006. Styreverv i frivillig organisasjon.
• Arbeidserfaring fra salg og markedsføring, offentlig transport og kontroll.

Øyvind Kikut (gjenvalg)
• 38 år. Seniorrådgiver.
• Styreleder i Tøyenhus borettslag i Oslo.
• Ansatt i Direktoratet for byggkvalitet.
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Bjørn Tommy Tollånes (gjenvalg)
• 57 år. Organisasjonsutvikler.
• Styreleder i Hallagerbakken borettslag i Oslo siden 2014.
• Initiativtaker/koordinator i Styrenettverket Holmlia siden 2016. Styremedlem i Multinett as siden

2019.
• To mastergrader i ledelse.

Adriana Cvjetkovic (gjenvalg)
• 42 år. Eiendomssjef.
• Engasjert med god kunnskap om eiendomsbransjen, og opptatt av å ivareta medlemmenes interesser.
• Nestleder i Portalen Lillestrøm borettslag. Styremedlem i Pilestredet park økodrift.
• Utdannelse og yrke innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.

Maria Elder Larsen (gjenvalg)
• 29 år.
• Styreleder i Turbinen Borettslag i Oslo, samt styreleder i Kværnerbyen Utomhussameie.
• Master i regnskap og revisjon, jobber som revisor i det daglige. Jobber primært med eiendom og

eiendomsselskaper.

Elise Røe (gjenvalg)
• 29 år.
• Representerer en generasjon som møter en del utfordringer på boligmarkedet med svært høye priser 

og høye egenkapitalkrav. Kan bidra til å nyansere debatten rundt dette.
• Har erfaring fra politikk og organisasjonsliv. Sitter i styret i Lohøgda borettslag i Oslo.
• Studert juss og psykologi. Jobber i NAV.

Sten Rune Kristiansen (gjenvalg)
• 50 år. Master of law fra UIO.
• Tidligere styreleder i borettslag i Kværnerbyen i Oslo, tidligere styreleder Kværnerbyen utomhussam-

eie (nå styremedlem). 
• Nylig flyttet til OBOS Ulven med mål om å bidra i utviklingen i årene fremover.

Hennie Malene Larsen Lilleby (gjenvalg)
• 28 år. Studerer rettsvitenskap
• Nestleder i Rosenholm Borettslag i Oslo.
• Bachelor i internasjonale studier.

Anne Sparre (gjenvalg)
• 54 år. Samfunnsviter/antropolog.
• Interessert i byutvikling og -miljø. Har fulgt interessert med på utviklingen i OBOS det siste året, og vil 

gjerne være med videre for å gi innspill om retning og verdiorientering til OBOS. Nestleder i Nylænde
borettslag i Oslo, og vært med i styret siden 2016. Organisasjonserfaring fra politikk og frivillighet 

Andreas Gruvstad Larsen (ny)
• 35 år. Fagansvarlig.
• Bosatt i Fredrikstad. Deltok i Demokratiutvalgets referansegruppe.
• Bred erfaring fra organisasjonsarbeid i medlemsorganisasjon, og generelt interessert i styring og

medvirkning i komplekse organisasjoner. 
• Bachelor i europastudier med fordypning i statsvitenskap. I gang med en master i offentlig styring og

ledelse.
• Jobber i Human-Etisk Forbund.
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Stine Karlsen (ny)
• 26 år.  Assisterende senterleder/student.
• Bosatt i Lillestrøm.
• Bachelor i PR og kommunikasjon. Master i Eiendomsutvikling (under utdanning).

Morten Lang-Ree (ny)
• 66 år.  Rådgiver.
• Fra Hamar.
• Yrkeserfaring som bl.a. administrerende direktør i Sykehuset Innlandet og rådmann i flere kommuner

Hilde Arnesen (ny)
• 53 år.
• Tillitsvalgt i Museumsansattes forening.
• Flere perioder som styremedlem i Melkeplassen borettslag i Bergen.

Siw Bekkelund Lundby (ny)
• 31 år.
• Tillitsvalgt og medlem i valgkomiteen i Ammerudlia borettslag i Oslo. Har tidligere hatt ulike verv lokalt i Norsk 

Folkehjelp.
• Utdannelse fra Handelshøyskolen BI. Jobber i helsesektoren.

Ida Oftebro (ny)
• 48 år. Redaktør.
• Styreleder i Brannfjellveien borettslag i Oslo.
• Lang styreerfaring, både fra bedrifter, obos-borettslag og andre organisasjoner. Er opptatt av et fungerende 

medlemsdemokrati og governance i obos. Opptatt av gode medlemstilbud og et Obos som er økonomisk robust
og bygger gode boliger til medlemmene.

• Utdannet journalist. Tilleggsutdanning i økonomi og ledelse.

Ikke-boende medlemmer

Cathrine Mannsaaker (gjenvalg)
• 49 år. Undervisningsleder.
• Bosatt i Drammen. Representantskapets ordfører.
• Utdannelse fra universitetet i Oslo

Carsten Hillstrøm (gjenvalg)
• 78 år. Selvstendig næringsdrivende.
• Bosatt i Oslo.
• Legespesialist

David Khader Azar (gjenvalg)
• 41 år.
• Tidligere styremedlem i Øvre Veitvet borettslag i Oslo.
• Bachelor i sosialt arbeid.
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Christoffer Wiig (gjenvalg)
 • 45 år. Seniorrådgiver.
 • Fra Oslo. Utdannet jurist med spesialfag i boligbyggelagsjus og borettslagsjus 
 • Jobber i avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning i Kunnskapsdepartementet med arbeidsoppgaver 

innenfor etatsstyring.  
 • Styreleder i borettslag. Tidligere styreleder i Studentsamskipnaden SiO.  
 • Boligsøkende, og ser det som viktig at OBOS tilbyr rimelige boliger til medlemmene. 

Gunhild Lind (gjenvalg)
 • 48 år. Jobber innen utdanning og prosjektledelse.
 • Fra Oslo. Medlem i representantskapets valgkomité. 
 • Tidligere styreleder og styremedlem i flere borettslag og boligsameie. Tidligere ansatt i borettslag.
 • Aktivt engasjert i nærmiljøet gjennom styreverv i «Levende Bogerud beboerforening» og Sørli parsellhagelag.
 • Organisasjonserfaring fra politikk, frivillighet og yrkesliv.
 • Utdannet innen samfunnsvitenskap, estetiske fag, og organisasjon/ledelse.

Nazim Jamil (gjenvalg)
 • 51 år. Programrådgiver/tolk/ICDP-veileder (foreldreveiledning).
 • Har vært frivillig som gruppeleder i Helsingforskomiteen og som natteravn i bydel Stovner i Oslo.
 • Jobbet i Oslo kommune og Nav siden 2005.

May Britt Tabak (gjenvalg)
 • 66 år. Regnskapsansvarlig.
 • Bosatt i Bergen. Erfaring fra politikk og organisasjonsliv.
 • Innehatt politiske verv siden 2005, og styreverv i privat næringsliv.

Svein Gjermundnes (gjenvalg)
 • 62 år.
 • Bosatt i Moss. Erfaring som styreleder og styremedlem i flere borettslag i Norge og Sverige  

(både innenfor og utenfor OBOS).
 • Flere styreverv i ulike organisasjoner. Nå tilsynsrådsmedlem i Kriminalomsorgen.
 • Utdannelse: IT, administrasjon og ledelse.

Annicken Vargel (gjenvalg)
 • 48 år. Kommunikasjonssjef.
 • Bosatt i Oslo. Særlig opptatt av arkitektur, bokvalitet, byutvikling - og god kommunikasjon.
 • Er utdannet journalist og har bakgrunn fra blant annet Aftenposten og Dagbladet. 
 • Arbeider i Norske arkitekters landsforbund.

Hege Aarethun (gjenvalg)
 • 51 år.
 • Styreleder i Nyegården 1, Melkeplassen i Bergen. Har tidligere vært styreleder i Hetlevikhøyden borettslag og 

styremedlem i Minde borettslag. 
 • Nestleder i konsernstyret i StorBergen boligbyggelag frem til fusjonen med OBOS. 
 • Master i region og regionalisering.

Mari Sophie F. Hveem Klepp (gjenvalg)
 • 42 år. Siviløkonom.
 • Bosatt i Rælingen. Erfaring fra styrearbeid i borettslag og huseierforeninger, generelt interessert og engasjert. 
 • Jobber med IT, særlig digitaliseringsprosesser (med fokus på menneskene som skal benytte nye løsninger)
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Linda S. Brækken (gjenvalg)
• 49 år. Ingeniør og seniorrådgiver.
• Bosatt i Oslo. Jobber med digitalisering eiendom/utleie.
• Mastergrad fra NTNU.
• Styremedlem Teleplan Consulting.
• Billedkunstner

Anne-Lise Ryel (gjenvalg)
• 64 år. Jurist/advokat.
• Bosatt i Oslo. Solid kunnskap om medlemsorganisasjoner, god rolleforståelse, lang erfaring med omdømmebyg-

ging, stort samfunnsengasjement, og kreativ. 
• Tidligere generalsekretær i Kreftforeningen, likestillingsombud, statssekretær i Stoltenberg 1.
• Medlem og leder av en lang rekke styrer, råd og utvalg nasjonalt og globalt i ca. 40 år.

Veslemøy Nestvold (gjenvalg)
• 59 år. Kommunikasjonssjef.
• Bosatt i Oslo. Opptatt av bærekraftig by- og stedsutvikling med tanke på miljø, klimatilpasning og naturmangfold,

ombruk og gjenbruk, samt utvikling av nye boformer og boligmodeller for å få flere inn på boligmarkedet.
• Jobber i SINTEF Community. Tidligere i Fagforeningen Tekna, Teknisk Ukeblad, Lavenergiprogrammet samt

Byggenæringens Landsforening (NHO).
• Tidligere styremedlem i Ingeniørforlaget AS og Byggmesteren AS i 2 år. Tillitsverv i Kjelsås IL.
• Sivilingeniør i Bygg og Anlegg NTNU.  Master i innovasjon og strategisk kommunikasjon BI.

Reidun Furuseth (ny)
• 48 år. Sokneprest.
• Ønsker å bruke sin kunnskap og erfaring til å bidra til at Obos bygger boliger som er hensiktsmessig for lokalsam-

funnet og gjør det mulig for unge mennesker å komme seg inn i boligmarkedet. Mener det er viktig at represen-
tantskapet består av mennesker med ulik erfaring og kommer fra ulike geografiske områder når OBOS etablerer 
seg i store deler av landet.

• Utdannet sykepleier, cand. theol med praktikum, masterstudier i sosialantropologi og statsvitenskap. Tidligere
prest i Forsvaret.

Synnøve Slettum-Landvik (ny)
• 44 år. Pedagogisk leder.
• Bosatt i Løten. Ønsker å representere distriktet og være med på å påvirke OBOS til medlemmenes fordel.
• Spesielt opptatt av hvordan OBOS kan hjelpe flere med middels til lav inntekt til å eie sin egen bolig.
• Førskoleutdanning. Jobber i barnehage.

Benedicte Sleppen-Ålskog (ny)
• 33 år. Student.
• Bosatt på Espa. Ønsker å bidra til at OBOS gjør sitt beste for sine medlemmer, opprettholder tilbud og mulighet til

å komme først i køen ved kjøp av leilighet.
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Sara Behr Andersson (ny)
• 33 år. Fastighetsekonom, skådespelare.
• Bor i Göteborg. Genuint intresse för nyproduktion, arkitektur, interiordesign med goda betyg & referen-

ser.
• Kan bistå OBOS med engagemang och yrkeskompetens inom fastighetsbranschen.
• Fastighetsekonom (KAB Fastigheter AB) Månadsbokslut, fullmakt 11 dotterbolag, budget, prognos.
• God känsla både utifrån fastigheters perspektiv budget/kostnad, prognoser samt estetiskt öga för 

detaljseende ur kundens perspektiv & önskemål. 
• Nuvarande sysselsättning; Nationalekonomi GR introduktion till fastighetsmarknaden.
• Bachelor’s degree Economics & Financial accountancy. Housing & Interior Design. Nationalekonomi

GR – fastighetsmarknaden.

Mi Le Hagen (ny)
• 36 år. Tech gründer.
• Bosatt i Oslo
• Bachelor of Science, International Marketing and Business. Master of Science, Organizational Psychology 

and Leaderhip

Malin Hart Randes (ny)
• 51 år. Ledare inom Proptech.
• Bor i Stockholm. Har goda insikter att bidra med i representantskapet.
• Master inom fastighetsmäkleri, Bacelor inom Computer Science


