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Valberedningens nomineringar till nyval
Lena Vängstam, ordförande
Kommunikation och miljö har gått som en grön tråd genom hela mitt
yrkesliv. Glädjen och engagemanget för naturen och miljön har jag med mig
från så tidiga år att jag inte ens kommer ihåg när det började.
Jag har en bakgrund som journalist, bland annat som nyhetsredaktör på
TV4, men sadlade så småningom om till kommunikatör. Mycket av den
omvandlingen kan jag tacka Naturskyddsföreningen för. Under de fem år
jag arbetade på rikskansliet där kom jag att lära mig och utföra det mesta
inom kommunikationsområdet, som bland annat kampanjkommunikatör,
projektledare och pressekreterare. Efter det har jag tagit chansen att arbeta
för miljön när möjligheten dykt upp, främst på ideella organisationer och myndigheter. Jag har till
exempel varit kanslichef på Rovdjursföreningen och jobbat med kommunikation på
Naturvårdsverket och för Sida. På vägen har jag också blivit alltmer intresserad av
organisationsutveckling och där jag är nu, som kommunikationschef på Stockholms Spårvägar,
jobbar jag dagligen i nära samarbete med vår HR-avdelning.
När jag fick frågan om jag kunde tänka mig att bli nominerad som ordförande tackade jag inte ja
direkt. Men tämligen snabbt insåg insåg jag att det skulle kunna ge mig möjligheten att jobba med
allt det som motiverar mig och då var beslutet lätt! Ett extra gott öga har jag för klimatfrågor och
hållbar stadsutveckling men är ganska pragmatisk till min läggning och rycker in där det behövs.

Desiree Johansson, ordinarie ledamot
Landskapsarkitekt, jobbar deltid på Tyrens. Har jobbat med
samhällsplanering,
detaljplaner,
miljökonsekvensbeskrivningar,
dagvattenlösningar, projektering av utemiljöer och infrastruktur. Har mest
jobbat som konsult men en tid också på regionplaneförvaltningen.
Har tidigare suttit i styrelsen för Söderorts naturskyddsförening. Ordnade
programaktiviteter, bevakade stadsbyggnadsfrågor mm. Är sedan några
år aktiv i länsförbundets klimatgrupp, jobbar där mest med trafikfrågor och
deltar i skrivandet av remissvar.
Har suttit i diverse andra styrelser Brf, föräldrakooperativ mm.
Jag är mest intresserad av klimatfrågor och kopplingen till samhällsplanering. Viktigt är
trafikfrågor, hållbar stadsbyggnad, bevara värdefull natur, få till bra cykelvägar och kollektivtrafik,
att minska parkeringstal mm. Naturskyddsföreningen har en viktig roll att bevaka och vara
pådrivande i dessa frågor.

Jag är uppvuxen på landet i Småland och tycker att jag därmed fortfarande har ett visst
landsbygdsperspektiv och förstår att hållbara lösningar inte kan se likadana ut i hela landet.
Fritidsintressen: vandringar, läsa, umgås med familj och vänner, resa (flygfritt). Ser fram emot att
få tågluffa till London där ett av barnen bor.

Marie Löf, ordinarie ledamot
Jag är biolog och miljövetare med ett stort engagemang för natur- och
miljöfrågor samt kommunikation och samverkan mellan olika aktörer för att
nå en hållbar utveckling. Jag arbetar som forskare och vikarierar även som
omvärldsbevakare med ansvar för biologisk mångfald och farliga ämnen
vid
Stockholms
universitets
Östersjöcentrum.
Kommunikation,
kunskapsutbyte och samverkan är centrala delar av mitt arbete och jag har
stor vana av att skriva populärvetenskapliga texter, svara på remisser och
diskutera miljöfrågor med olika intressenter.
Jag har bred kompetens inom biologi, ekologi, miljövetenskap och
havsmiljöfrågor, samt en bakgrund inom friluftsliv, företagsekonomi och
organisationsutveckling. Det senare är ett område som intresserar mig
mycket och som jag har engagerat mig i på samtliga arbeten jag haft.
I styrelsen för Naturskyddsföreningen i Stockholms län skulle jag bidra med min sakkompetens,
med mina kunskaper om omvärldshändelser och vetenskapskommunikation samt med mitt
engagemang för natur- och miljöfrågor och hållbar utveckling. Jag skulle verka för att ta tillvara
den kompetens som finns i kretsarna och använda den i större utsträckning, till exempel i
skrivande av debattartiklar och remissvar.
Som person är jag social och har mycket god samarbetsförmåga. Jag har mycket god förmåga
att kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska samt ansvara för att driva projekt
i hamn.
På min fritid umgås jag med familj och vänner, tränar, fågelskådar, åker skidor på längden och
tvären, vandrar, pysslar i trädgården, går i skogen och läser gärna en god bok.

Magnus Nilsson, ordinarie ledamot
Jag heter Magnus Nilsson, är 55 år gammal, boende med familj i närförort
till Stockholm.
Yrket är ekolog med biologisk-geovetenskaplig utbildning och jag har jobbat
25-30 år med naturvård, på både myndighet och i privat sektor. De senaste
15 åren har Ekologigruppen, ett konsultföretag inom naturvård och
stadsplanering m.m., varit min arbetsgivare. Som konsult arbetar jag främst
med att uppmärksamma, bevara, vårda och utveckla naturvärden. Det
innefattar utredningar, naturvärdesinventeringar, artinventeringar eller

naturvårdande skötsel. Jag har även erfarenhet av arbete med skydd och skötsel av värdefulla
naturområden, inklusive friluftsliv och Natura 2000, från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
Privat är natur, artkunskap och friluftsliv mina främsta intressen. Framför allt tycker jag om att
skåda fågel och studera kärlväxter, lavar, trollsländor och fjärilar. Eller bara vara ute med familjen
och vandra, cykla m.m. Jag har även intresse för humaniora i form av skönlitteratur, film och foto
m.m.
Intresset för naturen har funnits sedan barnsben då jag tidigt gick med i fältbiologerna och även
var med i friluftsfrämjandets ungdomsverksamheter. Jag har varit medlem i
naturskyddsföreningen sedan 1985. Däremot har jag aldrig varit aktiv i föreningen, men har haft
flera yrkesmässiga och privata kontakter i föreningen. Mitt engagemang för natur- och
miljövårdsfrågor har därmed alltid varit starkt. Bland annat har jag de senaste åren varit drivande
i Bevara Årstaskogen för att rädda en skyddsvärd skog undan exploatering.
Min erfarenhet av styrelsearbete härrör från Ekologigruppen och en bostadsrättsförening.

