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Sæt et kryds til forbrugervalg i Hillerød Forsyning
Hvem skal repræsentere Hillerød Forsynings vand- og spildevandskunder
i bestyrelsen de næste fire år? Det har kunderne nu mulighed for at være
med til at bestemme, for fra den 15. september og en måned frem kan de
sætte et kryds til Hillerød Forsynings forbrugervalg.
Siden 2013 har Hillerød Forsynings vand- og spildevandskunder været
repræsenteret med to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Vand A/S
og Hillerød Spildevand A/S. Valgperioden varer fire år, og derfor er det nu tid til
at stemme om, hvem der fra den 1. januar 2018 og de næste fire år skal
repræsentere vand- og spildevandskunderne i bestyrelserne for de to
vandselskaber.
Valget afholdes fra den 15. september til og med den 15. oktober.
Der er opstillet 15 kandidater, og ud af dem skal der vælges to. Det er de samme
to forbrugervalgte, der sidder i både bestyrelsen for Hillerød Vand A/S og
bestyrelsen for Hillerød Spildevand A/S.
Kandidatliste
1. Christian Friberg Hansen
2. Claus Sig Philipsen
3. Helle Parsberg
4. Jens Gammeltoft
5. Jesper Høi Skovdal
6. Jørn Due
7. Kristian R.T. Grønne
8. Lars Engelhardt
9. Lise Wied Kirkegaard
10. Niels Frølich Nilsson
11. Ole Nielsen
12. Per Plannthin
13. Peter Scheller
14. Tim Karll
15. Torsten Werchmeister Hansen
På Hillerød Forsynings valg-hjemmeside, som kan tilgås via forsiden på
hillerodforsyning.dk, kan man læse præsentationer af de forskellige kandidater.

Hvem kan stemme?
Alle, der er privat eller erhvervskunde med individuelle afregningsforhold hos
enten Hillerød Spildevand A/S eller Hillerød Vand A/S.
Hvordan stemmer man?
Valget foregår elektronisk på Forsyningens valg-hjemmeside, så der kan stemmes
alle steder fra: computer, mobil og tablet. Du skal bare have dit NemID klar. Du
finder et link til valg-hjemmesiden på forsiden af hillerodforsyning.dk.
Ønsker du hjælp til afstemningen, er du velkommen til at komme forbi Hillerød
Forsyning på Ægirsvej 4 i vores åbningstid, hvor vi stiller en computer til
rådighed.
Det er også muligt at rekvirere en brevstemme hos Hillerød Forsyning. Læs mere
om hvordan på valg-hjemmesiden.
Valgresultat
Valgets resultatet offentliggøres den 23. oktober 2017 på Hillerød Forsynings
hjemmeside.
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