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JOACIM AHLSTEDT
Ålder: 52 år
Kön: Man
Anställning: Byggledare, Holst Entreprenad AB, Jönköping
Presentation: Har arbetat med bygg- och anläggning i 35 år, varav ca 17 år i Malmö-
regionen, i olika roller (anläggningsarbetare, mätare, arbetsledare, platschef, projekt-
ledare) och dom sista 10 åren på ett familjeföretag i Jönköping. Förutom ett brinnande 
engagemang att driva byggprojekt är skog och natur mina stora intressen, är själv 
hobbybonde!!. Efter många år i branchen med både bra och mindre bra erfarenheter 

har frågor som justa och rättvisa arbetsvillkor blivit mer och mer viktiga. Alla medverkande i byggprojekt ska 
ha möjlighet att utföra sina delar på ett tryggt och säkert sätt. Att arbeta för att behandla varandra med  
respekt, ödmjukhet och jämlikt oavsett bakgrund, kön etc är självklart idag men jag tror att det finns mycket 
att jobba på i dom frågorna. Vi behöver också bli många fler i vår branch så att arbeta för att fler, både män 
och kvinnor, svenskar och dom som kommer nya till Sverige vill söka sig till och stanna kvar i branchen är  
en viktig fråga för mig. 
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ANDRÉAS GRÜNEBERGER
Ålder: 28 år
Kön: Man
Anställning: Platschef på Wästbygg i Malmö
Presentation: Har tidigare arbetat som snickare och lagbas samt att jag jobbat som 
arbetsledare. Varit delaktig i stora bostadsprojekt, bilhallar, skolor, vårdhem mm. På 
fritiden tränar jag mycket crossfit och så blir det en hel del löpning. Har även ett för-
flutet som motocrossförare på elitnivå för juniorer.  Det blir även en del resor med min 
sambo och så gillar jag att roa mig på tillställningar med vänner.

Hjärtefrågor: Min hjärtefråga är att skapa en byggbransch där alla kan arbeta och trivas. Jag vill bidra till att 
ta denna utvecklingen vidare och jobba mot en byggbransch där alla kan och vill jobba i. Jag hoppas att kun-
na bidra med min unga ålder kunna fånga upp studenter som är på väg ut i branschen samt unga som redan 
jobbar i den och via denna vägen succesivt arbeta bort osunda beteenden.

YVONNE STENMAN
Ålder: 61 år
Kön: Kvinna
Anställning: Skanska Sverige AB, Inköpare 2
Presentation: Intresserad av familj, vänner,  arkitektur, resor, natur, konst och littera-
tur.
Hjärtefrågor: Jag brinner för att fler kvinnor skall söka sig till vår spännande bransch 
och att ledaravtalet tillämpas på ett bra sätt ute i landet för våra medlemmar



PETER SJÖQUIST
Ålder: 64 år
Kön: Man
Anställning: Husansvarig Fastighetstekniker Norrlands Universitetssjukhus Umeå
Presentation: Har haft fackliga uppdrag på olika nivåer sen 1984. Varit kassör, ord-
förande mm i olika fackliga konstellationer. Är nu kassör i Byggcheferna och ordförande 
i föreningsavdelning Norra Norrland. Styrelseledamot i den lokala Ledarklubben Region 
Västerbotten. Är ledamot av Ledarnas valutskott. Kongressombud för Byggcheferna.
Hjärtefrågor: Jag är engagerad i frågor som handlar om ”traditionella” fackliga frågor, 
lönebildning, avtal, arbetsmiljö mm.
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ANDERS HINN
Ålder: 42 år
Kön: Man
Anställning: Konsult och rådgivare, Magnacon, Lund
Presentation: Är en motionsintresserad person som drivs av att utveckla branschen 
framåt, vare det sig gäller miljö, arbetssätt eller digitalisering. Har varit med aktiv i BC 
sedan 2008 då som en del i projektgruppen som tog fram ”Klimatskapet” vilket pre-
senterades i Almedalen. Har varit med i Styrelsen sedan 6 år tillbaka.
Hjärtefrågor: Utveckling av branschen genom att vi hjälps åt. Ingen kan kan göra allt, 
men alla kan göra något!
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MOHAMED KISWANI
Ålder: 42 år
Kön: Man
Anställning: Wästbygg AB (Göteborg, fram till november sen slutar jag och börjar 
jobba på Projektgaranti Göteborg
Presentation: Jag brinner för att få vara med och göra skillnad i byggbranschen och  
i samhället i stort. Jag började som byggingenjör med en passion för betong och 
tunga komplexa konstruktioner för 20 år sedan. Är gift och har två pojkar och tränar 
lite boxning då och då, mer sällan än ofta. Bor i Angered.
Hjärtefrågor: Jag vill som sagt göra skillnad och det jag gillar mest med Byggchefer-
na är just att de är så bra på opinionsbildning och det är det jag vill göra mest.



MARCUS MALMSTRÖM
Ålder: 44 år
Kön: Man
Anställning: Inköpschef
Presentation: Arbetat inom Byggbranschen hela mitt yrkesliv både som konsult  
och entreprenör.
Hjärtefrågor: Jag vill vara med och bidra till en bättre bransch som ska stå för  
ett gott ledarskap.
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NANCY LAWOKO
Ålder: 42 år
Kön: Kvinna
Anställning: Projektering- och projektledare, Plan Projektpartner, 
Stockholm
Presentation: Har jobbat som projektledare på konsult sidan i 17 år och tycker att 
det är lika spännande och rolig att jobba med detta än idag. Förutom jobb så tycker 
jag det är kul att resa och umgås med nära och kära gärna över en bit mat antigen 
hemlagad eller ute på någon restaurang. Är väldig mat intresserad och spenderar 
gärna min tid på att laga och lära mig om olika matkulturer. 
Hjärtefrågor: Jag ställer upp för att jag tycker att de frågor som Byggcheferna driver 

är viktiga och nödvändiga för branschen. En viktig fråga för mig är inkludering och därför tycker jag att det är 
så viktigt att vi i byggcheferna lyfter frågan om rasismen i branschen och vara med och leda och bidra till en 
förändring så att alla kan känna sig välkomna till denna fantastiska bransch.
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AMANDA BORNEKE 
Ålder: 28 år
Kön: Kvinna
Anställning: Specialist Cirkulär ekonomi, Sweco Sverige, Göteborg
Presentation: Kraftfull, kompetent, besjälad och en modig framtidsmotivatör. Amanda 
Borneke driver hållbar samhällstransformation och representerar framtidens byggbran-
sch. Känd från sociala medier som Byggbranschens hållbarprofil och driver instagram-
kontot @amandaborneke.
Hjärtefrågor: Hållbarhet, Cirkulär Ekonomi och Ledarskap
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JANNE SÖDERQVIST
Ålder: 58 år
Kön: Man
Anställning: Ledande Teknisk Specialist, NCC Infrastructure, Norrköping
Presentation: Arbetat inom anläggning som Mättekniker, Mätchef, Arbetsledare, Plats-
chef, Kalkylator, Entreprensdingenjör, Projekteringsledare och Expert projektstyrning.
På fritiden har jag aktivt spelat rugby pp nationell elitnisedan ungdomsåren och varit 
föreningsledare för olika lag. Numera rycker jag in som tävlingsledare vid stora nationella 
eller internationella tävlingar. Jag har varit förtroendevald på NCC sedan början av 2000.
Hjärtefrågor: Jag brinner för vår psykosociala arbetsmiljö så att vi får rätt förutsättningar 

i avtal med ansvar,  kompetensutveckling och organisationstillsättningar samt arbetstidsöverenskommelser så 
våra medlemmar inte riskerar att bli utbrända.


