
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Ny styrelse vid universitetet 
 
Efter förslag från en särskild nomineringskommitté, ledd av Norrbottens landshövding Sven-Erik 
Österberg, har Luleå tekniska universitet fått en till stora delar ny styrelse. Regeringen har idag 
beslutat förordna fyra helt nya ledamöter och förlängt förordnandet för övriga och styrelsen kommer 
att ledas av TCO ordföranden Eva Nordmark. 

 
- Jag är mycket glad att vi har fått en sådan kompetent universitetsstyrelse med en blandning av helt 

nya ledamöter och några erfarna som sitter kvar kommande period fram till 2016 och som dessutom 

har hjärtan som klappar för regionen och länet, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska 

universitet.  

 

Den nya ordförande för universitetsstyrelsen som regeringen utsåg på torsdagen är Eva Nordmark 

som är bördig från Luleå och för närvarande ordförande för tjänstemännens centralorganisation TCO. 

Eva Nordmark har tidigare varit ledamot i universitetsstyrelsen och tar nu över det ansvarsfulla 

uppdraget som ordförande.  

 

Helt ny ledamot i styrelsen blir Karl Petersen, avgående socialdemokratiskt kommunalrådet i Luleå 

med stort engagemang för universitetsfrågor, med politisk insikt och stark regional förankring.  

Birgitta Vallgårda, också ny styrelseledamot från 1 maj 2013, är professor i scenframställning inom 

teaterhögskolan vid Lunds universitet och har bl a arbetat som pedagog vid fler nordiska 

teaterhögskolor. Har sina rötter i Persön utanför Luleå och tillför styrelsen en konstnärlig dimension.  

Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör, är den fjärde helt nya styrelseledamoten i 

universitetsstyrelsen. Hon har tidigare varit chef för SMHI och Statens geotekniska institut och har 

studerat i Luleå vilket innebär att hon är alumn från LTU.  

Jan Ove Östensen, också helt ny ledamot i universitetsstyrelsen är VD för Volvo Technology. Han 

har tidigare disputerat vid avdelningen Maskinelement vid LTU och kan idag sägas representera 

verkstadsindustrin som är en av universitetets viktigaste samarbetspartners.  

 

Regeringen har idag också beslutat förlänga mandatet till 30 april 2016 för de tidigare 

styrelseledamöterna Per-Erik Lindvall, LKAB, Anita Johansson AFA Försäkringar och Gunnar 

Liljedahl entreprenör och LIKOs grundare. 

 
              Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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