Hej.
Detta upprop vänder sig till alla VA-Seniorer som har gått i pension hos VA SYD eller
hos medlemskommunernas VA-verksamhet innan VA SYD bildades.
I december 2013 skrev jag ett brev till VA SYD. Delar av brevet citerar jag här:
”År 1987 bildades en förening för gatukontoret och VA-verkets pensionärer. Ambitionen var
att skapa en gemenskap mellan gatukontoret, där VA ingick, och dess pensionärer. Det har
sedan blivit till en årlig träff med både studiebesök och utflykter och som nu samlar ca 150
pensionärer. Efter delningen av dåvarande gatukontoret, består dessa träffar av pensionärer
från Gatukontoret, Kommunteknik och VA SYD.
Det är trevliga träffar för oss som varit verksamma på både VA-verket och gatukontoret och
som här får möjlighet att träffa gamla arbetskamrater. Men det som en del av oss som är VApensionärer saknar, är kontakten med dagens VA-verksamhet, att få kunskap om VA SYD
och dess utveckling. Det är med denna bevekelsegrund jag skulle vilja förslå att som ett
komplement till ovan nämnda pensionärsträffar, VA-pensionärerna får möjlighet att göra
studiebesök hos VA SYD.
En del av oss är fortfarande aktiva i branschen, i mitt eget fall skribent i branschtidningen,
vilket gör det intressant att följa utvecklingen i en bransch där många av oss har varit
verksamma i hela sitt yrkesliv. Tanken är att studiebesöken inte skall belasta VA SYD
pekuniärt, mer än de personella resurser som behövs för att genomföra studiebesöken. Det
får visa sig hur ofta det finns behov av dessa träffar, kanske det kan blir vartannat år.”

Vid ett möte i maj 2014 med VA SYD föreslog de att det första besöket skulle vara i det
nya Hållbarhetshuset, när detta står klart i första kvartalet 2015. Hållbarhetshuset finns
vid Hyllie vattentorn. I november 2014 fick jag namn och adresser till dem som har gått i
pension hos VA SYD. Efter kontakter med gatukontoret i Malmö har komplettering även
skett med namn och adresser till dem som har gått i pension innan VA SYD bildades. Det
blev till sist 130 VA-Seniorer. Kontroll av namn och adresser har skett, samt
kompletterats med telefonnummer.
Nu vill jag att de som är intresserade av att i framtiden få erbjudande om att vara med på
dessa VA-Seniorträffar svarar mig. Då allt arbete sker utan bidrag från VA SYD önskar
jag i första hand att ni svarar med mejl, vilket är både enkelt och ekonomiskt, men jag
accepterar även vanlig snigelpost.
Ni som svarar JA på denna intresseanmälan kommer då som VA-Senior att i god tid före
ett besök få en inbjudan (med mejl). Ett JA till denna intresseanmälan förpliktar inte till
att svara JA vid kommande VA-Seniorträffar.
Hälsningar
Eber Ohlsson
Svedhögsgatan 18
212 31 Malmö
På min sajt eber.se har jag info om VA, läs där gärna Vattenblandat, VA-historia och VA-Profiler.

