
Sammanfattande erfarenheter från gruppmedlemmarna: 

 

Lars Lindblom 
Miljö- och kvalitetschef på Stockholm Vatten AB sedan 2007. Anställdes som laboratoriechef på 
Stockholm Vatten AB 1993. Doktorerade i Organisk kemi 1979 och var fram till 1993 verksam inom 
kemiindustrin i Sverige och England. Utbildad till Fil Dr. och MBA 

 

Bertil Johansson 
Produktionschef på Norrvatten sedan 2002, har dessförinnan arbetat inom kommunal verksamhet på 
Stockholm Vatten som driftsområdeschef och projektledare. Har också erfarenhet från privat 
verksamhet som processingenjör, projektledare, underhållschef och driftschef vid Coca-Cola, Alfa-
Laval, Nynäs och Esso Chemicals. Har en grund som kemiingenjör med påbyggnad i Livsmedelsteknik. 
 
Mikael Nielsen 
Produktionschef på Käppalaförbundet  sedan 2010, har dessförinnan arbetat inom kommunal 
verksamhet på Stockholm Vatten som underhålschef på Henriksdal , förvaltningschef Va i 
Nynäshamns kommun samt som Miljö och samhällsbyggnadschef i Salems kommun. Har också 
erfarenhet från privat verksamhet som va-konsult på K-Konsult, Rust VA projekt, VAI VA projekt samt 
Sweco Enviroment. Har en grund som maskiningenjör, ledarutbildningar Toppledarprogrammet, SKL 
samt Sustainable urban system, KTH executive school. 

 

Ronny Jarnestedt 
VA-strateg i Haninge kommun sedan 2004, VA-chef i Haninge kommun sedan 1989. Har dessförinnan 
arbetat som ingenjör och planeringsingenjör i Nackakommun mellan 1977-89. Utbildad 1977 till 
Civilingenjör, KTH/Väg och Vatten (VA och miljö). 
 

Anna Falk 

Driftingenjör på Solna Vatten AB sedan 2007,dessförinnan VA-ingenjör på Sundbybergs stad mellan 
2002-2007. Genomförde under 1997-2002 civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnadsteknik på 
Luleå tekniska universitet.  
 

Håkan Söderberg 
Va- ingenjör i Täby kommun sedan 1970 och har under den tiden haft olika befattningar inom 
kommunen. Arbetade huvudsakligen under 1970 till 1979 med konrollarbete vid utbyggnad av Va- 
systemet i Täby. Har under större delen av anställningen 1979 - 2003 arbetat med drift och underhåll 
av Va- systemet i Täby som arbetsledare, arbetar från 2003 och framåt med framtagandet av nya 
Stadsplaner i Täby med inriktning på Va- försörjningen.    
 

Susanne Lindhe 
Utredare på Telge Nät sedan 2008 med inriktning på vattenskyddsområden, vattenkvalitet, säkerhet 
och beredskap. Utbildad på Södertörns Högskola/Lunds Universitet under 2003-2007 till biolog 
inklusive limnologi och GIS.  
 
Konsult vid sammanställning av slutrapport: 
 

Krister Törneke 
Konsult på Tyréns sedan 2006 med inriktning på strategiska va-utredningar, dessförinnan VA-chef i 
Botkyrka kommun mellan 1996 och 2006. Utbildad till Väg- och Vattenbyggnadsingenjör vid Middle 
East Technical University, Ankara.  

  



 


