Hej alla VA-Seniorer.
Här kommer en lägesrapport om VA-Senior-utvecklingen.
 Den 31 december 2013 (för lite mer än ett år sedan) sände jag ett brev till VA SYD om
att bilda en grupp VA-Seniorer. Tanken var att vi skulle kunna få göra besök hos VA
SYD och få kunskap om VA SYD och dess utveckling. Hur ofta dessa träffar skulle
kunna arrangeras fick visa sig i framtiden, men det kunde kanske bli vart annat år.


Efter många påstötningar blev det till sist ett möte den 14 maj 2014 med Mari Segerberg
och Elin Lund Pedersen. De föreslog att den första träffen skulle hållas i Hållbarhetshuset
vid Hyllie vattentorn någon gång under första kvartalet 2015. Hållbarhetshuset, eller
Kretseum som det heter nu, skulle stå klart i januari 2015
www.vasyd.se/Artiklar/Besok/Kretseum-kretslopp-och-kunskapscentrum. De lovade att
sända mig namn och adresser på dem som gått i pension från VA SYD sedan 2008 (då
VA SYD bildades). Då jag behövde namn och adresser även från dem som gått i
pension före 2008, kontaktade Lena Krantz på gatukontoret och frågade om hon kunde
sända mig detta.



Från Lena Krantz fick jag den 30 september 2014 mejl med det efterfrågade materialet.



Efter påstötning fick jag ca en månad senare material även från VA SYD.



På ett Excel-ark sammanställdes alla de namn och adresser jag hade fått. Det kontrollerades att namnen inte var dubbelbokförda, samt kompletterades efter sökning på nätet
med telefonnummer samt att adresserna var korrekta. Listan kompletterades också med
hjälp av Bertil Larsson (vi måste ha med VA-Seniorer från alla medlemskommunerna).
Det blev till sist 133 namn, där det i några fall inte gick att finna adresser.



Tanken var att sända brev till alla, men där jag i stället ringde ett 80-tal personer. 74 av
dessa svarade (de som inte svarade kan ha varit på resa). Det blev en väldigt positiv
respons, då 52 av dessa svarade JA. Av dem som har blivit tillfrågade, är de 23 som
avstår.



De jag inte hade nått per telefon eller inte hunnit ringa, fick ett brev om VA-Seniorerna.
Svarsfrekvensen är här betydligt lägre än för dem som blev uppringda.



Nu finns det i förteckningen 58 VA-Seniorer som har svarat JA (detta mejl går till alla er
som har mejladress).



Den 13 december 2014 sände jag en lägesrapport till Elin Lund Pedersen.



Den 11 januari 2015 sände jag ett mejl till Elin Lund Pedersen och ville att det
bestämdes tid och plats för träffen, och där jag bland annat skrev: När vi har kommit
fram till program samt tid och plats för den första träffen, kommer jag att mejla alla
berörda VA-Seniorer samt sända brev till de sju som inte kan nås med mejl. Min tanke
är att hålla alla berörda VA-Seniorer informerade om hur arbetet med träffarna
utvecklas.”

I det ursprungliga brevet till VA SYD skriver jag att träffarna kanske kan hållas vart annat år. Jag
har tankar att de år vi inte gör besök hos VA SYD, så kanske vi kan göra besök hos andra VAorganisationer i regionen. Då tänker jag på NSVA i nordvästra Skåne, Sydvatten samt
motsvarande på andra sidan Öresund. Det är ni VA-Seniorer som själv bestämmer hur det hela
utvecklas.
Hälsningar
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