Tveita Borettslag – fra valgkomiteen
Vil du bidra? Ta kontakt innen 31. januar!
Tveita Borettslag er et av Norges største borettslag med 819 leiligheter. Borettslaget stod
ferdig i 1969, og ble i januar 2014 verdivurdert til kr 1,99 milliarder. Grunnet boligmassens
alder og størrelse er det stadig behov for oppgraderinger, reparasjoner, vedlikehold og
rehabilitering. I tillegg til arbeidet som utføres av våre dyktige ansatte, må vi ha et dugelig og
velfungerende styre som kan lede borettslaget og sørge for at Tveita Borettslag fortsetter å
være et godt borettslag for alle beboerne.
På generalforsamlingen i 27. april 2015 skal følgende verv besettes:
Valg av styreleder for 1 år
Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
Valg av 4 varamedlemmer for 1 år (første og andre vara møter fast i styremøtene)
Valg av valgkomité for 1 år
Valg av 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med motiverte og engasjerte beboere som kunne
tenke seg et verv i Borettslaget. Erfaring med styrearbeid, ledelse i organisasjoner/bedrifter,
juridisk arbeid, kommunikasjon, regnskap/økonomi eller bygningsteknisk kunnskap er en
fordel, men ikke et krav. Vi har også bruk for folk som generelt er lærevillige og interessert i å
utvikle Borettslaget. Et styreverv medfører noe arbeid, men vi kan lokke med en lærerik tid,
et visst honorar, muligheten til å påvirke eget bomiljø og verdifull kompetanse innen bolig og
forvaltning.
Hvis du ønsker mer informasjon om vervene, vil valgkomiteen oppfordre deg til å ta kontakt!
Svarslippen under kan leveres i postkassen til Driftskontoret, eller du kan ta kontakt med
valgkomiteens medlemmer direkte på valg.tveita@gmail.com eller tlf. 959 76 322 (kun
mellom 17.00 og 19.00).

Valgkomiteen
Anna M. Beskow

Tor Øystein Dalehamn

Ragni S. Arnesen

Jostein Elle

Jeg er interessert og ønsker mer informasjon om tillitsverv i Tveita Borettslag.
Min kontaktinformasjon:
Navn:
Leilighetsnummer:
Telefonnummer:
E-post:

