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Per Jameson, byggnadsingenjör. Jobbade som projektör 
på SIAB och HJS med bla Globen. Därefter universitets-
utbildning i ekonomi, pedagogik och juridik mm. 
Drivit eget som frilansande projektledare sedan 1996 med 
politisk påverkan och affärsutveckling. Sedan 2008 jobbat 
mer och mer med tillgänglighet, min favorit Stadium 
Basket-Arena där vi gjorde dörrarna och duscharna extra 
höga :-) 
Har spelat rullstolsbasket i landslag och specialintresserad 
av sportanläggningar. 
 
58 år, sambo med barn, bor i Getå, Kolmården. Är aktiv 
politiker i Region Östergötland, led fullmäktige, 
Regionstyrelse, vice ordf Ägarberedning 
 
 

  

 

Karin Gärdenäs. Jag är arkitekt SAR/MSA/KKH och är 
certifierad sakkunnig i tillgänglighet från 2010. Arbetar i 
eget bolag, KARLA arkitekter AB i Stockholm, sedan 2014.  
 
Har också ett stort intresse av trädgård, park o landskap 
och läst kurser på Alnarp och SU vilket resulterat i litet 
köksbryggeri med egenodlad kulturhumle.  
 

  
  

 

Monika Albertsson är uppdragsansvarig arkitekt 
(SAR/MSA) med ca 35 års erfarenhet. Sedan 2010 
certifierad sakkunnig i tillgänglighet. Anställd på Sweco 
Architects AB i Stockholm.  
Har haft utredningsuppdrag åt Boverket. Var med och 
startade upp TILRF. Håller regelbundet utbildningar i 
tillgänglighet, bland annat för personer som vill certifiera 
sig. Bloggare på Sveriges Arkitekters hemsida och 
Samhällsbyggarbloggen om tillgänglighetsfrågor.  
Sitter i den SIS-kommittén som håller på med förnyelsen 
av bostadsstandarden SS 91 42 21:2006 och  
SS 91 42 22:2006. 

  



 

Edita Hasanagić. Uppdragsansvarig Arkitekt som jobbar 
mest med bostäder på ÅWL Arkitekter i Stockholm och 
innan dess på Tengbom. Certifierad sedan 2016 och 
medlemsansvarig/ ekonomiansvarig från TILRFs start. 
 
Stora intressen utanför jobbet: resor och teater.  
 

  
  
 

 
 
 
 

Isabel Huszar, arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig 
av tillgänglighet sedan 2017. 
Arbetar i dagsläget på Sweco Sverige, division Architects i 
Malmö i studion för Hållbar arkitektur och livsmiljö. 
Utöver tillgänglighet och projektering så ägnar jag gärna 
tid åt att kika på hur man kan digitalisera tillgängligheten. 
Jag har varit intresserad av tillgänglighetsfrågor och 
delaktighetsfrågor sedan tonåren då jag aktivt hjälpt till 
vid habiliteringsridning. Har även en brorsdotter med vissa 
funktionsnedsättningar som styrkte viljan att påverka 
tillgängligheten i mitt yrkesliv. 
 
Bor på landet och ägnar mycket tid i trädgården när jag 
inte jobbar. Jag är även en hyfsat duktig violinist och är 
med i kammarorkestern Cappella Lundensis. För något år 
sedan försöker jag även hitta nyckeln i irländsk folkmusik. 
Eftersom jag har jättemycket tid över ägnar jag 
kvarvarande tid åt att måla. 
 
 

  
  

 

Sanida Svraka, handläggande arkitekt på Liljewall i 
Göteborg med 15 år erfarenhet i branschen, som brinner 
extra mycket för bostadsprojekt. Cert. sakkunnig inom 
tillgänglighet sen 2018.  
 
På somrarna fridyker jag i adriatiska havet. Resor, nya 
vänner, umgänge, långa middagar… det är det som ger 
mig energi. Är något av en social kameleont och vill gärna 
ha många människor omkring mig. Olika sådana. Och så 
älskar jag djur… alla sorter! Jobbar ideellt med hemlösa 
djur och blir aldrig trött på det.  
 
 

  
  
  
  



 
 
 

Christel Dell’Aquila Garpeman 
Arbetar i dagsläget som arkitekt på Skanska i Malmö. 
 
Nyfiken och ödmjuk Skåning som jobbat som arkitekt 
sedan 1999. Jag intresserade mig för tillgänglighetsfrågor 
utifrån ett designperspektiv. Att själv kunna veta vilka 
behov som styrde ett visst krav så att jag kunde blir bättre 
på att rita miljöer som fungerar för alla utan att det ser 
anpassat ut. På jobbet hade jag en fantastisk mentor som 
inspirerade mig till att ta steget att skriva provet och bli 
certifierad. När jag för några år sedan råkade ut för en 
ridolycka och insåg hur dåligt mitt eget hem och min 
arbetsplats fungerade, fick jag en djupare förståelse för de 
svårigheter man kan stöta på i samhället och kände att jag 
faktiskt i min roll som arkitekt har möjlighet att göra 
skillnad. 
 

  
  

 

Elisabeth Lundgren, arkitekt SAR/MSA 
Arbetat som projekterande arkitekt sedan 1986, projekt 
inom bl a vård och vårdboende 
Uppdrag som tillgänglighetssakkunnig sedan 2008 
Certifierad TIL från 2015. Tidigare ordf i TILRF men trappar 
nu ner. 
Driver egen verksamhet i Advantum Arkitekter AB med 
fullt fokus på tillgänglighet. 
 
Resten av tiden går till fotografering, husbyggen och att 
hålla ordning på saker och ting 
 
 

  
  

 

Linn Engman  Arbetat som Byggnadsingenjör sedan 2010, 
TIL-cert sedan 2016 och nyligen omcertifierad. Arbetar på 
Archus som medverkande och handläggande projektör 
utöver de TIL-projekt jag tar mig an. Både som projektör 
och TIL arbetar jag främst (men inte bara) med bostäder. 
Är stationerad på Västerås-kontoret i första hand. 
Intresset för den fysiska tillgängligheten väcktes hos mig 
lite extra under åren jag studerade och samtidigt jobbade 
extra inom hemtjänst men också på boende för ungdomar 
med NPF-diagnoser, vilket senare gjorde att jag ställde in 
mig på att certifiera mig för att få jobba mera med dessa 
delar. 
Utanför arbetet är mina intressen spretiga och varierande 
kreativa. Lyssnar på väldigt mycket böcker, stickar och 
virkar en del, syr när jag får lust. Min sambo och jag luftar 
oss gärna i något naturreservat på foto-utflykt med familj 
och vänner, eller cyklandes på någon landsväg. Om vintern 
tillåter tröttar jag gärna ut mig med skidåkning på längden 
eller utförs.  

  



 
 

Björn Auxoilte (fd Lundmark)  
Exilnorrlänning bosatt på Kungsholmen i Stockholm, med 
egen arkitektbyrå sedan 2018. Förutom arkitekt och cert. 
sakkunnig TIL är jag också utbildad civilekonom. På fritiden 
ägnar jag mig åt orgelspel och körsång. Jag lagar också 
gärna mat och tittar alldeles för mycket på TV. 
Tidigare ordförande i TILRF. 

  
  

 

Joanna Oleksak 
Arkitekt och tillgänglighetssakkunnig (sedan 2016). Jag 
driver eget företag som jobbar med arkitekt- och 
tillgänglighetsuppdrag. 
Privat älskar jag alla former av aktivt friluftsliv, framför allt 
vandring och klättring. 
 

  
 
 

 
 

 
 


