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Advisory Board 
 
SeniorVärlden vill härmed stolt presentera sitt Advisory Board och dess utsedda 
medlemmar. Advisory Board har en viktig funktion för SeniorVärldens utveckling och är ett 
rådgivande organ till styrelsen. Advisory Board bevakar samhällsdebatten och trender inom 
områden och består av personer med gedigen sakkunskap inom specifika områden. Genom 
kunskapsutbyte, diskussioner, deltagande i debatter och seminarium etc. verkar experterna 
positivt till SeniorVärldens utveckling och driver organisationens viktiga frågor framåt. 
  
• Barbro Westerholm – Läkare, riksdagsledamot (L), Professor emerita, hedersmedlem i 

SeniorVärlden. 
• Jan Paulsson – Arkitekt, Professor emeritus, hedersmedlem i SeniorVärlden 
• Göran Lindahl – Arkitekt, professor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers 

Tekniska Högskola, styrelseledamot SeniorVärlden 
• Dan Sehlberg – VD Sehlhall Fastigheter, Entreprenör, MBA Handelshögskolan Stockholm, 

Guldmedlem SeniorVärlden. 
• Petter Ahlström – VD CLA Sweden AB, Universitetslektor i lantmäteriteknik, inriktning 

samhällsbyggnad vid Högskolan Väst, Ekon. Dr, Generalsekreterare SeniorVärlden 
• Börje Bjelke – Överläkare, Professor i Geriatrik vid Oslos Universitet, Med. Dr., 

Ordförande SeniorVärlden, Ordförande Eugeria Foundation 
• Sören Runsteen - VD Conara Fastighetsutveckling, Bostadsutvecklare,   
• Ekon. Mag.  Borås Högskola, Vice ordf SeniorVärlden 
• Susanne Clase - Arkitekt SAR/MSA, ansvarig för specialbostäder White 

arkitekter, lärare Chalmers tekniska högskola, Styrelseledamot SeniorVärlden 
  
Ansvarig och sammankallande 
• Petra Sandberg – Områdesansvarig Gruppbostäder Sehlhall Fastigheter, Leg. 

Specialistsjuksköterska Vård av äldre, Styrelseledamot SeniorVärlden  
  
SeniorVärlden är ett branschnätverk på temat åldrandet som utifrån perspektiven 
samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa vill driva debatt och skapa förutsättningar för 
fler bostäder och boendemiljöer som främjar äldres välbefinnande, livskvalitet och glädje i 
livet. 
  
Vi samlar forskning, kunskap och goda exempel, analyserar med experter och tar fram 
förslag som vi kommunicerar genom föreläsningar, rapporter, event och sociala medier i 
syfte att bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Genom att samla 
representanter från samhället (politik och organiserade seniorföreningar), akademi 
(kunskap) och näringslivet (praktiken) i ett tvärsektionellt tänkande kan vi bidra till en 
helhetssyn på livet som senior. 
  
SeniorVärlden arbetar med frågor för att understödja ett gott, meningsfullt och friskt 
åldrande. En stor del av livet tillbringar vi i och omkring bostaden inte minst ju äldre vi blir. 



 
__________________________________________________________________________________ 
Därför är goda boendemiljöer en av de viktigaste frågorna för oss att driva. En god 
boendemiljö handlar om att själva bostaden är utformad med goda boendekvaliteter såsom 
planlösning, utblickar, dagsljus och digital infrastruktur för en självständig livsstil. Men det 
handlar också om att skapa miljöer som underlättar social interaktion och som leder till 
gemenskap mellan grannar. En god boendemiljö är en förutsättning för att bryta den 
ofrivilliga ensamheten och skapa ett socialt hållbart samhälle. En god boendemiljö innebär 
en fysisk infrastruktur och en social infrastruktur som går hand i hand och som i sig skapar 
hälsa, glädje och meningsfullhet. Därför är detta en av våra viktigaste frågor för oss i 
SeniorVärlden. 
  
SeniorVärlden för Seniorers värden i världen 
 


