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Kjære beboere i Kollen borettslag 

 

I forbindelse med sammensettingen av nytt styre i borettslaget, ønsker jeg å introdusere oss. Vi 

jobber for god trivsel i nabolaget, for å løse små og store utfordringer som måtte dukke opp, samt for 

å forvalte borettslagets økonomi på best mulig måte. Vi driver med alt fra å ivareta og vedlikeholde 

bygningsmassen, holde et fint fysisk og psykososialt miljø, ivareta diverse forskrifter for å sikre 

beboernes sikkerhet, drifte treningsrommet vårt, foreta budsjettering, ha leverandørkontakt og ikke 

minst være tilgjengelige for dere. Vi er alle i full jobb, men svarer på henvendelser så fort vi kan. Dere 

kan nå oss fysisk på styrevakta mandager utenom fellesferiene kl. 18.15-18.45 i Bølerlia 17, via e-post 

(styret@kollenborettslag.no) eller via vår Facebookside. 

 

 

Styreleder Lasse Vesta 

 

 

Jeg er 32 år, bor i Bølerlia sammen med min mann Martin og jobber fulltid som ungdomsskolelærer 

og lærer for voksne innvandrere. Jeg underviser først og fremst norsk og biologi, og har studert 

medisinsk biologi, nordisk språkvitenskap og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Bergen og Oslo. 

Jeg interesserer meg mest for reising, men også språk og dans. 
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Styremedlem Leyla Salih 

 

Leyla er 36 år og bor i Bølerlia 17, sammen med sine 2 barn på 3 og 5 år. Hun er godt kjent med flere 

av beboere i borettslaget, da hun er vokst opp her og har bodd på Bøler i 34 år. Leyla er utdannet 

revisor ved Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met), og jobbet for Posten og Bring i 20 år i ulike stillinger. Hun 

har blant annet erfaring med regnskap, prosjektøkonomi og store omstillingsprosjekter. 

Leyla er styrets kasserer og trimromansvarlig. 

 

 

Styremedlem Henrik Mathias Hvaal 

 

Henrik er 28 år og har bodd to år i borettslaget med sin forlovede Anette, og nylig Kevin (en liten 

samojedvalp, som mange har møtt allerede). Han har samfunnsfaglig utdanning og jobber som daglig 

leder i en sivilsamfunnsorganisasjon. Han har erfaring fra flere frivillige verv, driver med musikk, liker 

friluft, løping og å slappe av. 

Henrik er styrets HMS-ansvarlig. 
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Styremedlem Solveig Haugen 

 
Solveig er 39 år og er utdannet lærer og fotograf. Hun interesserer seg for friluft, turer, 

håndverk/håndarbeid, foto, og sosialt samvær med venner og familie. Hun har god erfaring med 

styrearbeid, og er opptatt av grønne tiltak og et hyggelig bomiljø. 

Solveig er styrets ansvarlige for uteområder, postkasse- og ringeklokkeskilt og sosiale arrangementer. 

 

 

Styremedlem Lena Utseth 

 
Lena har bodd i Kollen borettslag i fem år. Av yrke og utdanning er hun fotograf, og har vært 

tillitsvalgt i mange år. Hun er opptatt av rettferdighet og at folk skal trives sammen, og på fritiden 

interesserer hun seg for blant annet musikk og friluftsliv. 

Lena er styrets sekretær og parkeringsplassansvarlig. 

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere! 

 

Vennlig hilsen 

Lasse Vesta 

styreleder, Kollen borettslag 

 


