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CENTRUM I VÄRMLAND

FÖR

BROTTSFÖREBYGGANDE

Vid gårdagens årsmöte valdes Hans Olsson till ordförande för Brottsförebyggande Centrum i Värmland
(BFC). Hans Olsson, som har sin organisationstillhörighet i Kommunal Västra Svealand som
ombudsman, har de senaste 10 månaderna varit tillförordnad ordförande för BFC men tar nu formellt
över ordförandeklubban.
Föreningens kommande verksamhet har fokus på våldsbejakande extremism i bred bemärkelse med ett
eventuellt kommande samordnings- och utvecklingsprojekt i länet. Vidare står våldspreventivt arbete på
agendan där målet är att bidra till ett utökat våldsförebyggande arbete i Värmland.
-

De här frågorna blir bara viktigare och viktigare i vårt samhälle. Att vi tidigt förebygger och
att vi samordnar våra resurser och gör det tillsammans är en central fråga för BFC den
kommande tiden, säger Hans Olsson, ordförande, BFC.

NYA ANSIKTEN I STYRELSEN
Nyvald ledamot i styrelsen är Lena Kandergård från Arvika kommun och nya som ersättare är Alexander
Pettersson, Hammarö kommun, Gunilla Sundqvist, Munkfors kommun samt Christina Wahrolin, ABF
Värmland. Styrelsen valde att vid sitt konstituerande möte utse Lars Andersson, Fastighetsägarna GFR, till
vice ordförande.
-

Det ska bli oerhört spännande att leda verksamheten tillsammans med styrelsen och skapa
ett än mer strategiskt arbete mot vårt mål om ett tryggare Värmland, fortsätter Hans Olsson.

STYRELSEN I SIN HELHET
Hans Olsson (Kommunal Västra Svealand), ordförande
Lars Andersson (Fastighetsägarna GFR), vice ordförande
Christer Lööf (Polisen i Värmland), ledamot
Maria Ohlsson (Karlstads kommun), ledamot
Marléne Lund Kopparklint (Karlstads kommun), ledamot
Lena Kandergård (Arvika kommun), ledamot
Louise Platon (Kommunal Västra Svealand), ledamot
Claes Molander (Skandia), ersättare
Ulrika Nilsson (Grums kommun), ersättare
Alexander Pettersson (Hammarö kommun), ersättare
Gunilla Sundqvist (Munkfors kommun), ersättare
Christina Wahrolin (ABF Värmland), ersättare

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Hans Olsson, ordförande, 070-658 95 46
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