
Hej alla VA-Seniorer. 

 

Det här mejlet går ut till alla VA-Seniorer. Till dem som redan har anmält sig, till dem 

som har meddelat att de tyvärr inte har möjlighet att komma den här gången samt till 

dem som ännu inte har anmält sig eller har meddelat att de inte kan komma. 

 

Vi har alltså vårt första möte på KRETSEUM vid Hyllie vattentorn torsdagen den 12 mars 

2015 mellan klockan 10 och 12. Den information som jag tidigare fick från VA Syd om 

att visningen endast hade plats för 30 personer, har jag efter samtal med informatören 

Amanda Haux lyckats ändra till 45 personer. Men det är ett absolut tak. 

  

Min tanke var från början att någon från VA Syds ledning skulle komma och berätta om 

VA Syds utveckling. Dessvärre har ingen i ledningen tid att göra detta, så därför 

kontaktade jag för några dagar sedan Anna Järvegren Meijer på 

Dricksvattenavdelningen. Hon kommer att berätta om bland annat vattensäkerhet nu och 

i framtiden. Det finns för övrigt en intervju med henne i dagens Sydsvenskan (150304), 

sidan B6. 

 

De preliminära programpunkterna blir då: 
 

Amanda Haux: Visning av KRETSEUM. 

Anna Järvegren Meijer: Vattensäkerhet och annat inom främst dricksvatten. 

Diskussion om VA-Seniorerna skall fortsätta samt i så fall i vilka former. 

 

När det gäller lunchen efter mötet, så skrev jag i förra mejlet om möjligheten att äta på 

Emporia. Stig Sjögren har i mejl rekommenderat Percys restaurang i Malmö Arena 

http://malmoarena.com. Eftersom vi äter den eventuella lunchen efter vårt möte, får var 

och en själv välja om man skall luncha och i så fall var. 

 

Boken ”Malmö – den törstande staden” kom ut 2007. Alla som då var anställda bör ha 

fått den, och många av dem som gick i pension tidigare har fått ett exemplar (VA Syd har 

noterat dem som har fått boken). De som trots det inte har fått sitt exemplar av boken 

har nu möjlighet att kvittera ut en bok. Avdelningschef Eva Kristensson har lovat att det 

skall finnas böcker på KRETSEUM till alla dem som inte tidigare har fått boken. 

 

Till de som ännu inte har anmält sig. Sista anmälningsdatum är måndagen den 10 mars 

2015. Det går snabbast är att anmäla sig på mejl till 1@eber.se, alternativet är att sända 

ett brev med snigelposten till: Eber Ohlsson, Svedhögsgatan 18, 212 31 Malmö. 

 

Till sist upprepar jag: Om någon vill dokumentera mötet i text och bild, är min tanke att 

detta kan publiceras på sajtadressen: www.eber.se/va-senior. Därför: Ta med kameran. 

 

Hälsningar  

Eber 

 

Sajt: www.eber.se 
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