
Referenser: 
P-O Flodström 
8410027414 
 

Sven-Gunnar Hultman, församlingsföreståndare 

Hedvigslundskyrkan i Gävle (Pingst-ffs) 

Epost: sven-gunnar.hultman@pingst.se 

Mobil: 076-310 94 19 

Relation till den sökande: mentor 

 

 

Angeline Leetma, församlingsföreståndare 

Mellringekyrkan i Örebro (EFK) 

Epost: angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se 

Mobil: 073-521 07 20  

Relation till den sökande: pastor 

 

Christopher Andersson Bång,  

Verksamhetschef/Kulturkonsulent  

Musikhuset Gävle/ABF Gästrikebygden 

Epost: barrackas@gmail.com 

Mobil: 070-74 21 677  

Relation till den sökande: kollega/vän 

 

Torgny Jacobsson, ombudsman  

ABF Gästrikebygden 

Epost: torgny.jacobsson@abf.se 

Mobil: 070-347 41 92 

Relation till den sökande: arbetsgivare/finansiär 

 

Björn Öberg, organisationssekreterare/ordförande  

Vänsterpartiet STHLM/Gävle 

Epost: bjorn.oberg@vansterpartiet.se 

Mobil: 073-392 52 95 

Relation till den sökande: chef/vän 

 

 

Ann Villadsen, distriktschef    

ABC Kraften, Mariestad  

Epost: ann.villadsen@abckraften.se 

Mobil: 073-730 72 50 

Relation till den sökande: chef 
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Simon Alander, ordförande  

Studentkåren – Örebro Missionsskola 

Epost: simon_holmstrom@icloud.se 

Mobil: 073-44 33 382 

Relation till den sökande: medarbetare/vän 

 

 

 

Micke Rönn, musikhandläggare  

Studiefrämjandet Gävle-Sandviken 

Epost: micke.ronn@studieframjandet.se 

Mobil: 073-63 19 499 

Relation till den sökande: medarbetare 

 

Martin Unoson, konsulent  

Bilda Musik GävleDala 

Epost: martin.unoson@bilda.nu 

Mobil: 073-997 19 09 

Relation till den sökande: medarbetare 

 

 

 

 

 

Jonas Hamqvist, kulturkonsulent 

Vuxenskolan Gävle 

Epost: jonas.hamqvist@sv.se 

Mobil: 070-75 01 942 

Relation till den sökande: medarbetare/vän 

 

 

Linus Gunnarsson, ordförande 

Moderaterna Valbo/Gävle Kommun 

Epost: linus.gunnarsson@supermarket.ica.se 

Mobil: 070-230 78 98 

Relation till den sökande: nära vän  
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P-O har under våren och sommaren 2014 arbetat som vikarie på Skribentus med mycket gott 

resultat. Han har fått jobba så mycket han har haft tid med och det enda jag kan säga är att jag 

önskat att han hade haft mer tid över till att jobba. 

Han har främst skrivit om tekniska prylar så som surfplattor och mobiler. P-O är mycket duktig på att 

ta till sig instruktioner och är själv noga med att följa dem mycket noga. Texterna anpassas på ett 

relevant sett efter läsarens behov. När det är fakta som ska förmedlas väljer han att lägga texten på 

en relevant nivå och när debattexterna presenteras är det tydligt att P-O kan debattens retoriska 

konst.  

Jag kan rekommendera P-O som skribent utifrån de kriterier jag har på mitt företag.   

 

Om Skribentus: 

Företaget Skribentus är ett enmansföretag som fyra personer som jobbar extra vid behov. Jag skriver 

en mängd olika slags texter med allt från copy, nyhetsartiklar och faktatexter till blogginlägg och 

pressreleaser. Det P-O har arbetet med är kortare faktatexter samt blogginlägg. Faktatexterna är 

korta pedagogiska texter som förklarar för läsaren olika begrepp m.m inom valt område.  

Mvh  

Johan Hummelgård – Skribentus.se 

070-4084894 

 






