
Bliv valgt til bestyrelserne i 
Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Forbrugerne hos Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S skal vælge 2 repræsentanter til 
bestyrelserne i januar måned 2022 for perioden 2022 til og med 2025. 
Sorø Forsyning driver kloakforsyningen og en del af vandforsyningen i Sorø Kommune. 
De to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vil sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
udgøre den øverste ledelse i en virksomhed, der har de fleste af borgerne i Sorø Kommune som 
kunder.

Sorø Kommune ejer Sorø Forsyning A/S, og udpeger bestyrelsesmedlemmer blandt byrådets 
med-lemmer, repræsentanter fra erhvervslivet og medarbejderrepræsentanter.

For at overholde lovgivningen på området er der oprettet tre datterselskaber under Sorø Forsy-
ning A/S.

• Sorø Forsyningsservice A/S hvor alt personale er ansat. 
•  Sorø Spildevand A/S, der ejer renseanlæg og kloakledninger og som står for kloak- 

forsyningen. 
• Sorø Vand A/S, der ejer Sorø Vandværk og vandledninger og som står for vandforsyningen.

De to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelserne for Sorø Spildevand A/S 
og Sorø Vand A/S.

En sikker håndtering af spildevandet er vigtig for forbrugerne, men også for miljøet.

Rent drikkevand i tilstrækkelig mængde er en selvfølge for de fleste, men det kræver en indsats 
at sikre dette i fremtiden.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer kan medvirke til, at Sorø Forsyning løser opgaverne 
til glæde for forbrugerne og til gavn for miljøet.

Har du lyst til en spændende bestyrelsespost så læs mere på vores hjemmeside 
www.soroeforsyning.dk 

Det er også her du skal stille op til valg på den elektroniske valgportal.

Enhver myndig person kan stille op. Der er altså ikke krav om, at kandidaten skal være forbru-
ger hos os, men for at blive valgt skal du have 5 stillere der er forbrugere hos os. Dem du håber, 
vil være stillere for dig, skal du kontakte via valgportalen.

For at stille op skal du oprette dig som kandidat med mindst 5 stillere senest 16. december 
2021.

Valghandlingen kommer til at foregå elektronisk i perioden 5. til 31. januar 2022.

Der vil blive annonceret mere om valghandlingen 5. januar 2022 i Sorø Avis.


