Valg af
forbrugerrepræsentanter
– er du kandidat?

3. september 2021 kl. 12.00 er det sidste frist for at
stille op som kandidat til valget af to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter i bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S.
Selve valget finder sted elektronisk over fem dage i
oktober og gælder for en fireårig periode, der starter
1. januar 2022.
For at kunne opstille som kandidat, skal man være
oprettet som bruger på stemonline.dk/guldborgsundforsyning. Dette gøres ved at indtaste navn og
e-mail samt vælge en personlig adgangskode. På
stemonline.dk kan kandidaten præsentere sig selv –
evt. med billede.
Alle myndige personer kan stille op til valget. Kandidaten skal anbefales af minimum 10 fysiske personer
(stillere). Stillerne skal være myndige og være forbrugere hos Guldborgsund Forsyning.
Indhentning af stillere sker ved, at kandidaten sender
en mail til 10 stillere med et link samt sin personlige
kandidatkode. Herefter skal stilleren, der ikke må ikke
være bosiddende i samme husstand som kandidaten,
logge ind med sit NemID og bekræfte, at vedkommende
er stiller.
Stillerne skal registreres senest den 3. september
samtidig med, at kandidaten meddeler sit kandidatur.

Guldborgsund Forsyning · Gaabensevej 116 · 4800 Nykøbing F.
Tlf. +45 7244 1212 · www.guldborgsundforsyning.dk

Du kan læse mere om valget af forbrugerrepræsentanter på Guldborgsund Forsynings hjemmeside.

Foranstaltninger har stor positiv effekt
På Nykøbing F. Renseanlæg har Guldborgsund Forsyning, som en del af det store renoveringsprojekt Mod
Nye Tider, før sommerferien sat det første af to nye
sparebassiner på hver 5.000 m³ i drift. Denne bufferkapacitet gør, at selskabet nu er langt bedre rustet til
at undgå overløb (aflastninger). Den positive effekt har
allerede vist sig, idet renseanlægget - på trods af de til
tider voldsomme skybrudslignende regnbyger hen over
sommeren - ikke har haft overløb til det omkringliggende vandmiljø.

Følg forsyningen på Facebook
Selvom det kun er få måneder siden, Guldborgsund
Forsyning gik på Facebook, er der allerede mere end
400, som følger eller har liket Facebook-siden. Det er
faktisk rigtig pænt, når vi sammenligner os med andre
forsyningsselskaber.
Når du følger os på Facebook, får du løbende info om
bl.a. anlægs- og ledningsarbejder samt gode råd om,
hvordan du kan spare penge. Du kan også sende os en
mail eller en besked via Messenger.
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