Frisk vand til de tørstige
Kalundborg Forsyning er med på Kalundborgmessen.
Vandbaren er klar, og gæsterne på Kalundborgmessen inviteres til at slukke tørsten hos
Kalundborg Forsyning, som har indrettet en stor stand på messen. Den holdes i weekenden den
28.-29. oktober.
Forsyningen er med på messen, hvor man gerne vil fortælle publikum om virksomheden og de
mange aktiviteter, som forsyningen arbejder med for at gøre Kalundborg Kommune til et godt sted
at bo og drive erhverv. Gæsterne kan så samtidig smage på det friske Kalundborg-vand, som
kunderne har i vandhanerne.
De har også mulighed for en snak med de kandidater, som gerne vil være en del af bestyrelsen bag
Kalundborg Forsyning. Der er fem kandidater, og der skal vælges to til posterne som
forbrugerrepræsentanter.
De fem kandidater er Niels Erik Olsen, Kalundborg, Jørgen-Ole Jensen, Svebølle, Susanne
Ladefoged, Gørlev, Niels Lång, Kalundborg og Niels Overgaard fra Kalundborg. Desuden kan
gæsterne også møde Anne Marie Hansen, formand for Kalundborg Forsyning, og direktør HansMartin Friis Møller.
Mødet med kandidaterne er relevant, fordi Kalundborgmessen holdes midt i valgperioden, og
forbrugerne hos Kalundborg Forsyning kan derfor stemme på messen om, hvem de ønsker valgt.
Valget kører frem til den 7. november og gennemføres som elektronisk valg via www.kalfor.dk,
hvor man skal bruge sit NemID-kort.
”Messen er en oplagt mulighed for os til at få en snak med vore kunder, og det handler både om at
svare på spørgsmål, men også om at få feedback på, hvad de synes om vores arbejde og indsats.
Faktisk får vi mange guldkorn, som kan gøre os bedre i vores arbejde, når vi møder kunderne,”
siger Anne Sødal Aagren, kommunikationsansvarlige hos Kalundborg Forsyning.
Standen på messen omfatter aktiviteterne hos forsyningen, og der vil under messen være
kvalificerede medarbejdere til stede, som repræsenterer alle afdelinger.

Sune Rolsted og Tommy Hansen
glæder sig til at skænke vand til
alle de tørstige gæster. Foto:
Kalundborg Forsyning.

