Gribskov Grundejerforbund Øst
6. september 2013
Til Medlemsforeningerne
Hvis du som sommerhusejer ønsker indflydelse på Gribvand Spildevand A/S
– kræver det en overkommelig indsats af dig!
Du skal stemme på Erik Larsson, der er opstillet til bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S i
forbindelse med det såkaldte forbrugervalg til bestyrelsen. Erik Larsson er medlem af
Landliggersammenslutningens forretningsudvalg og formand for Grundejerforeningen på
Sandet (www.sandet.dk) med ca. 550 medlemmer.
Erik Larsson har været medlem af Vandmiljøgruppen under Grundejerkontaktudvalget siden
2007 og af Gribvand Kundeforum siden 2011. Erik Larsson, der er jurist, har været ansat i
Miljøministeriet og har, med gode resultater, varetaget landliggernes interesser i Gribskov
Kommune. Bl.a. har Erik Larsson været en meget aktiv spiller i forbindelse med den
omfattende kloakering af Sandet, hvor alle 850 fritidsejendomme er blevet kloakeret fra 2009
– 2013.
Spildevandsforsyningen i Gribvand Spildevand dækker ca. 26.000 ejendomme, hvoraf knap
halvdelen er sommerhuse. Det har derfor stor betydning for sommerhusejerne at være
repræsenteret med en kompetent og erfaren person som Erik Larsson. Erik Larsson vil, som
medlem af Gribvand Spildevands bestyrelse, arbejde for en realistisk og brugerfokuseret
indsats på hele spildevandsområdet og sikre landliggernes interesser.
Valgmåden er rimeligt kompliceret, men der to muligheder for at stemme:



Stem ved personlig henvendelse hos Gribvand A/S i perioden 16-27. september.
Stem pr. brev. Hvis der brevstemmes, skal der ringes til Gribvand A/S fra den 19.
august på 48 40 41 00 for at man kan få tilsendt en stemmeseddel. Der kan sættes ”X”
ved Erik Larsson, og stemmesedlen skal returneres til Gribvand, hvor den skal være
modtaget senest den 27. september – det koster kun et frimærke.

Lad os få Erik valgt ind!
Vi mener det er vigtigt, at få en god repræsentant indvalgt i bestyrelsen – især når vi har en
særdeles velkvalificeret kandidat som stiller op. Jo flere der stemmer på Erik, desto større
mulighed har vi for at få indflydelse. Så enkelt kan det siges! Men det kræver at også du og
dine medlemmer i grundejerforeningen afgiver deres stemme!
Du kan læse mere om Gribvands aktiviteter, organisation og kommende opgaver og
udfordringer på www.gribvand.dk, hvor du også kan finde flere oplysninger om valgprocessen.

Med venlig hilsen
Bent Nielsen
Formand Grundejerforbund Øst

