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Der er opstillet 3 kandidater til valget af forbrugerre-
præsentanter i Guldborgsund Vand A/S og Guldborg- 
sund Spildevand A/S. 

Kandidaterne er: 
• Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev 
• Lynge Jensen, Kettinge
• Thomas Lind Tranbjerg, Nørre Aslev

De to kandidater, som får flest stemmer, bliver de nye 
forbrugerrepræsentanter, mens den kandidat, som får 
færrest stemmer, bliver suppleant.     
Valget foregår elektronisk i samarbejde med firmaet 
Dataminds A/S. Der kan stemmes fra mandag den 11. 
oktober kl. 9.00 til fredag den 15. oktober kl. 11.00. 

Stemmeafgivelsen kan altså ske hjemme fra sofaen, 
hvor man som ejer nemt og enkelt logger ind i stem-
meboksen ved hjælp af NemID eller kundenummer og 
adresse. Som lejer logger man ind med NemID eller 
kontakter Guldborgsund Forsyning for at få tilsendt en 
stemmekode. 

På vores hjemmeside er der oprettet en særlig valgside 
med information om valget. Her kan man også læse en 
nærmere præsentation af de tre kandidater. 
 
Vores kunder foretrækker sms-beskeder,
men er du registreret? 
Sms er den absolut foretrukne måde at modtage in-
formation på blandt vores kunder. Det viser en aktuel 
undersøgelse, som er gennemført af Danva, der er for-
syningsselskabernes branceorganisation. Undersøgel-

sen peger entydigt på, at kunderne ønsker at modtage 
information fra deres vandselskab via sms - både når 
det gælder kortvarige driftsforstyrelser og længereva-
rende anlægsarbejder. 

Som kunde hos Guldborgsund Forsyning er du som 
udgangspunkt automatisk tilmeldt vores sms-service.  
Men, men, men. Servicen er baseret på en databa-
se  med alle mobilnumre, der er tilknyttet de enkelte 
adresser. Dog er fx. taletidskort og hemmelige numre 
ikke med i databasen, og hvis du har en arbejdsgiverbe-
talt mobiltelefon, er du også usynlig for os. Det kan du 
imidlertid råde bod på ved selv at tilmelde din telefon    
til sms-systemet via vores hjemmeside.                           

Forsyningen byder velkommen til ny elev  
I det senere år har der været stor fokus i samfundet 
på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, 
da prognoserne siger, at Danmark kommer til at mang-
le 60-70.000 faglærte i 2025. Det er derfor med stor 
glæde, at Guldborgsund Forsyning pr. 1. september har 
budt velkommen til Tilde, der er ansat som kontorelev 
i afdelingen ’Kunder og Finans’.          

Med ansættelsen af Tilde ønsker Guldborgsund Forsy-
ning at bidrage til, at Danmark kan forblive konkurren-
cedygtig på et arbejdsmarked, som er i hastig udvik-
ling. Men vi ser også frem til at give et ungt menneske 
mulighed for at udfolde sit potentiale og samtidig tilfø-
re vores organisation  opdateret viden og ny inspiration.          

Ole Bronné Sørensen. 
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