Kandidater til forbrugervalget i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S

Hans Erik Jensen
Du bør genvælge en Bjæverskov borger med masser af bestyrelseserfaring som din repræsentant i Køge Afløb og Køge Vand.
De sidste 4 år har jeg været forbrugervalgt medlem af bestyrelsen
i Køge Afløb og Køge Vand.
Tidligere medlem af Skovbo Kommunalbestyrelse og Køge Byråd.
Jeg har boet i Bjæverskov i over 35 år, og mener det er vigtigt, at
der også er en repræsentant i bestyrelsen fra Køge Vest (det gamle Skovbo). Du kan ikke ændre udviklingen i selskabet, men du kan
stille spørgsmål og bruge din sunde fornuft.

Mette Oht Klitgaard
Jeg bor i Solrød og har de seneste 4 år siddet i Solrød Spildevands bestyrelse. Jeg har bl.a. stillet krav til bedre styring af
anlægsprojekterne, da det ofte er her, de store udgifter er.
Jeg er i dag projektchef i Frederiksberg Forsyning. Det er vigtigt for
mig at kunne bruge min ekspertise til at gøre en forskel lokalt og
bidrage til at vores høje standard indenfor forsyning bibeholdes.

Nicolai Keis Andersen
Det er forbrugernes forsyning, og derfor skal det være enkelt og
billigt at være kunde.
Jeg arbejder for: Lavest mulige pris for forbrugerne, en regning du
forstår og at vi skal klimasikre. Jeg er 47 og specialarbejder.
Genopstiller til bestyrelsen

Peter Harth Warming-Andersen
Uddannet ingeniør med speciale i miljø og klimatilpasning. Sidder
som projektleder i naboforsyning og har derfor væsentlig erfaring
med kloakker og afløb. Den erfaring mener jeg at kunne bidrage
positivt med, som repræsentant for forbrugerne i Køge.
Jeg er en ung mand på 31, der bor i Herfølge. Til dagligt arbejder
jeg som projektleder med kloakker og renseanlæg. Mit fokus i
KLAR forsyning vil ligge på at opnå mest miljø for pengene. Jeg vil
arbejde for, at KLAR forsyning arbejder innovativt, grønt og forsvarligt med de udfordringer, som præger forsyningen. Jeg ønsker at
bringe et friskt og ungt pust ind i forsyningen.

http://enfyrsbekendelser.dk/
Søren Fuglsang
Jeg er bosiddende i Ølsemagle, hvor vi for en del år tilbage havde
en forurening af vores brugsvand.
Dette vil jeg gerne være med til, vi ikke kommer til at opleve i fremtiden. Jeg ønsker også at være med til en bedre håndtering af kemiaffald, som den nye forurening med mikroplastik, samt håndtering af forureningen af pesticider og anden forurening fra landbrug
og andre erhvervsvirksomheder.
Også håndteringen af den fremtidige monsterregn og oversvømmelser bliver en opgave for fremtiden.
Alt dette mener jeg bør foregå i tæt samarbejde, i et brugerejet
selskab, med kommunen.

