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Profil  Ju längre jag lever desto mer förstår jag att jag kan lära mig. Det är ju också en slags kunskap. Det jag kan delar jag gärna 

med mig av. 

   
Arbetslivserfarenhet  Miljöhandläggare och utredningsstrateg  2016- tills vidare 

Verksamhetsstöd inom fysisk planering (detaljplanering och översiktsplanering), grönplanering, förvaltning av mark och 
vatten, bildande av naturreservat, ekosystemtjänster med mera på följande avdelningar inom Kristianstads kommun : 
Offentliga rummet (C4 Teknik, Tekniska förvaltningen), Plan och bygglovsavdelningen, Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) Biosfärkontoret (Kommunledningsförvaltningen) 

Kommunekolog 2008-2014 

Naturvård, förvaltning av mark och vatten, översiktsplanering, miljöstrategiska frågor (Bromölla kommun) 

Miljöinspektör 1992-2008 

Tillsyn enligt miljöbalken, framförallt industri, förorenad mark, kemiska produkter och avfall i flera kommuner i Sverige 
och utomlands (Bromölla kommun, Olofströms kommun, City of Gweru, Åmåls kommun) 

Konsult 2015- tills vidare 

Konsultstöd genom eget företag (In  My Mango Tree) 

   
Utbildning  Biolog (Uppsala universitet) 1984 

Miljö- och hälsoskydd (Göteborgs universitet 2000 

Övrigt : Thesis, (Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna, Viltekologen), förberedande utbildning inför uppdrag som 
biståndsarbetare (Sida Sandö U-centrum), Miljökonsekvensbeskrivning (Kungliga Tekniska Högskolan) 

   
Kvalifikationer  Projektledning : Översiktsplan Bromölla kommun, VA-plan, Vattenförsörjningsplan, Dagvattenstrategi, 

Grönstrukturprogram, Natur Kultur och Rekreation i Bromölla kommun, Vindbruksplan, Projekt Ifö-Tejn (Interreg 
IIIA National), Waste Management Project (Sida) 

Författare och stöd : kartläggning och värdering av ekosystemtjänster, kust- och havsplan, grönplan, ändring av 
översiktsplan för staden Kristianstad, rutiner för ekosystemtjänster i fysisk planering och prövning, förslag till marint 
naturreservat, naturvärden i staden 

Sekreterare och verksamhetsutveckling : Skräbeåns vattenråd, Ivösjökommittén, Skräbeåns vattenvårdskommitté 

Styrelseuppdrag : LAG LEADER Skånes Ess, Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne)  

   
  Personligt 

Jag bor i Skåne. I mitt företag In My Mango Tree erbjuder jag konsultstöd direkt eller som underkonsult, 
förutsatt att uppdrag inte står i konflikt med anställning. Dessutom importerar och säljer jag hantverk och 
design från södra Afrika. För mig är personliga möten mellan människor och kulturer viktiga. De tillför 
alltid något unikt till utbytet av en vara eller tjänst. Jag vill också återställa bandet mellan människa och natur 
 

Referenser : Bengt Olsson - teknisk chef, Cecilia Hammarberg - miljöchef, Per Blomberg - planarkitekt (alla tre Kristianstads kommun, Bengt Olsson 
även Bromölla kommun 2012-2014), Åke Hammarstedt (ordförande Skräbeåns vattenråd 2009-2015), Ewa Wemby och Ulrika Tollgren (ordförande 
Ivösjökommittén 2011-2014 respektive 2015- tills vidare). Kontaktuppgifter lämnas på begäran, mail@inmymangotree.se 


