
PRESSEMEDDELELSE

Spildevand, kloakker og rensningsanlæg er en del af samfundets infrastruktur. Gribvand 
Spildevand A/S inviterer nu for anden gang i selskabets historie forbrugerne til at stille op 
til selskabets bestyrelse og dermed få endnu mere indflydelse på fremtiden. 

Gennem de seneste fire år har to forbrugerrepræsentanter deltaget på lige fod med politikere 
og medarbejdervalgte medlemmer i Gribvand Spildevands bestyrelse, og hos formanden er der 
ingen tvivl:

”Forbrugerrepræsentanterne udgør en virkelig stor værdi i selskabets bestyrelse. Dels oplever 
de på egen krop, hvad det er for en service, vi giver, og dels udfordrer de også os politikere i 
forhold til, om det er de rigtige strategier og løsninger, vi vælger. Jeg kan kun opfordre borgere, 
der interesserer sig for spildevandet og miljøets fremtid, til at stille op til forbrugervalget”, siger 
Jannich Petersen, der er formand for Gribvand Spildvands bestyrelse.

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for perioden 2018 
- 2022.

Interesserede kandidater kan stille op til Forbrugervalget, hvis de opfylder følgende krav:

• Du er myndig
• Du er ikke under værge- eller samværgemål
• Du skal anbefales skriftligt af 10 personlige stillere, der er myndige og ikke er en del af din 

husstand
• Du skal meddele og registrere dit kandidatur og anbefalingen fra de personlige stillere til Gribvand 

Spildevand senest den 11. juli 2017 på www.gribvand.dk
• For at være valgbar må du ikke have gæld til forsyningen, som er overdraget til inddragelse hos 

SKAT
• Det er ikke en forudsætning for at stille op, at du er kunde hos Gribvand Spildevand

I år foregår alt omkring forbrugervalget for første gang elektronisk via et særligt valg-modul på 
selskabets hjemmeside, hvor kandidaterne kan registrere sig, og vælgerne senere kan stemme.
I august offentliggør Gribvand Spildevand navnene på kandidaterne til Forbrugervalget på sel-
skabets hjemmeside. Selve valget finder sted fra den 6. september – 27. september 2017. Der 
bliver lejlighed til at møde de opstillede forbrugerkandidater på Gribvand Spildevands borger-
møde, der finder sted den 12. september kl. 19.00 i Gribskovhallen.

Få mere information 
Interesserede borgere kan læse mere om valget og valgregulativet, og hvordan man stiller op på 
selskabets hjemmeside: www.gribvand.dk
Pressen kan få mere information om Forbrugervalg 2017: kontakt venligst adm. direktør i Gribvand 
Spildevand A/S Mette Therkildsen på tlf. 4840 4150 eller mt@gribvand.dk

Gribskov den 13. juni 2017
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