Presentation VA-i-tidens styrelse
Ordförande
Lars-Göran Carlsson
68-årig infödd västeråsare av födsel och ohejdad vana. Pluggat
vid Uppsala och Örebro
universitet. Utbildad personalvetare med specialisering på
arbetsrätt. Har arbetat med löner,
rekrytering, omplacering, avveckling, upphandling, pensioner.
Arbetat som förhandlingschef med ansvar för de
förtroendevaldas ersättningar, pensioner i Sala kommun trettio
år direkt underställd kommunstyrelsen.
Läser mycket, gillar dans, resor, föreningsaktiv. Har engagerat mig i VA-frågan alltsedan
2008 och var med och bildade VA-i-tiden i Köping 2019 och är sedan dess ordförande i
föreningen.

Sekreterare
Kent Leonardsson
Idag 70-årig man tämligen intakt. Född och uppvuxen i byn
Torrbo NO Smedjebacken (1500-tal, Torbiörnaboda) där man
sprang barfota på bygatan och ibland trampade i koskiten.
Sedan barnsben ett gediget naturintresse som fortfarande
består. Tidigare aktiv inom Dalarnas ornitologiska förening,
några år i redaktionen (FID). Några år i styrelsen
Västerbergslagens Naturskyddsförening. I begynnelsen
Verkstadsteknisk MH mekaniska. Utbildning, inom sjukvård, ett
års på utbildningen för sjuksköterska Falun. Undersköterska
plus kurser i sjukgymnastik och arbetat med rehabilitering i 20
av de 25 åren inom Landstinget. Miljövårdsteknisk utbildning,
innehållande kurser KTH. Visst fokus på vattenanalyser inkl. limnologiska delar. Utbildning
gymnasielärare med huvudämnet biologi och andraämne Geografi, plus kemi. Undervisat vid
gymnasiet i Ludvika, Ekologiprogrammet plus naturvetenskapliga programmet, m.m.
Parallellt med mitt naturintresse ett stort musikintresse och riksspelman sedan 1977.
Undervisat i ett otal låtspelskurser. Spelar mest Rättvikslåtar, men även i svänggäng i slutet
på sextiotalet. Numer mindre musik och mer naturfotografi.
VA frågan sedan 2008, initialt, kontakt med Peter Ridderstolpe sedan med Lars-Göran C och
Anders Segerberg, Rolf A i Orsa, som sedermera ledde till bildandet av VA i tiden.

Kassör
Michael Richter
En autodidakt 63 åring och för närvarande månskensbonde, som fortfarande inte vet vad
han ska bli när han blir riktigt vuxen med ett brinnande intresse för teknik. Tidigare egen
företagare under många år med el och elektronik i botten, sysslat med
potentialutjämningssystem , modern fordonsteknik, verkstadsteknik, samt problemlösare
inom processindustrin med uppdragsgivare såsom AkzoNobel , Bona Kemi m.fl. . Har även
varit verksam inom byggbranschen ett antal år bl.a. värme vatten, avlopp och byggtekniska
lösningar. Men på ålderns höst nu försöker slå mig till ro för att njuta mer av musik, blommor
och bin och vad naturen har att erbjuda. Var med och startade föreningen VA i Tiden 2019
vilket jag insåg var en nödvändighet då kompetensen ute bland våra kommuner var låg och
rättsosäker.

Mediaansvarig
Arne Gunnarsson
75-årig skogsbrukare från Strömsnäsbruk i S. Småland. Har
fuskat med det mesta. Ursprungligen byggnadsingenjör därefter arbetat som konstruktör, fastighetsmäklare,
arbetsmiljöingenjör och bonde. Snickrar, hugger, mekar med
veteranbilar och spelar lite dragspel. Hade troligen fått
ADHD-diagnos om jag varit barn i dag. Har tidigare suttit
med i styrelsen för Landsbygdspartiet i sju år - det var där
jag fick upp ögonen för avloppsproblematiken på landsbygden. Allmänt uppkäftig - har skrivit
en massa debattartiklar. Har varit drivande i bildandet av föreningen VA-i-tiden samt vår
argumentationssammanställning.

Webbredaktör
Anders Segerberg
70 årig civilingenjör (M). Bosatte mig i Västerås och arbetade
med produktionsteknik på ASEA, ABB och några
konsultföretag.
Startade som 60-åring ett eget företag inom byggbranschen
och gjorde ROT jobb åt kunder. Tog pension vid -65 och
fortsätter med jobb på eget hus, nu på Dåvö, långt ute på
landet utanför Köping.

Engagerade mig dec 2016 för VA frågor efter att Köpings kommun beslutat om att
fritidshusområdena där jag bor skulle anslutas till kommunalt VA. Skapade ihop med bl. a.
Lars- Göran Carlsson, Strategigruppen NorrMälarstrand, genom vilken vi haft många möten,
både för den mindre gruppen och större info-möten. Startade ett nätverk som idag når från
Piteå till Åstorp och Höör med folk som berörs av kommunala tvångsanslutningar och
utdömda avlopp, riksdagsmän, nyhetsmedia och sakkunniga. Är nu webbansvarig för
nätverket resp. föreningen VA-i-tiden.se.

Facebookansvarig
Tom Hagström
70 år pensionär lever ett stillsamt liv med min hustru Lena. Har
i dag några små fritidsintressen samt jobb med vatten och
strandskyddsfrågor, håller även på med frågan om hur ska vi i
framtiden ska ta oss ur oljeeran, utan att hela vårt samhälle
klappar ihop. Här finns kopplingar till mitt sätt att se på det
övergripande samhället.
Är utbilda va-tekniker och har kunskaper i kemi som gör att jag
förstår varför vi är på helt fel väg, när det gäller vår hantering
av vatten i alla former.
Mitt motto är vi får inte tillverka något som naturen inte kan bryta ned och ta hand om
naturligt. Inte en pryl får tillverkas utan att frågan om hur resterna kan återföras
till det ursprunglig energiläget .
Vårt vatten är mest utsatt och misshandlat av oss. .
Därför var jag med och skapade Va-i-tiden . Jag är med i naturskyddsföreningen och
strandskyddarna samt medlem i ett parti på vänsterkanten.
När det gäller delar av mina frågor så kommer vi inte riktigt överens alltid men hittills går det
bra att föra avloppsfrågan framåt.

Styrelseledamöter
Kent Andersson
Vem Är Kent Andersson?
Han är en Senior med en teknisk bakgrund inom industrin, som
sadlade om på 80-talet för att jobba med ungdomar i olika projekt.
Har sedan mitten av 90-talet jobbat bl.a. personal och
rekryteringsfrågor. En del EU projekt har han också hunnit med
rörande arbetslösa som behöver kompetensutvecklas för att åter
komma tillbaka till arbetslivet.
Han har i perioder jobbat inom den lokala politiken, främst med
utbildning.
Flyttade ut på landet på 80-talet och jobbat inom jord/skogsbruk.

Eftersom jag tror på den enskilda individen och dennes förmåga att lösa olika
frågeställningar, blev miljöfrågan och främst VA och tvånget att ansluta sig oavsett behovet
droppen.
I nuläget är jag egenföretagare och politiskt engagerad i Köpings kommun.
Detta har bidragit till mitt engagemang och med de personer som delar dessa värderingar.
Det jag kan bidra med är engagemang,argumentation och tron på den enskilda individen.
L.V.A. Är mina ledord = Lust – Vilja – Ambition.

Astrid Lofs
Fil dr i ekologisk miljövård från SLU. Även utbildad
gymnasielärare och vetenskapsjournalist. Född och uppvuxen i
Orsa i Dalarna. Bott i Borås, Gävle, Uppsala, Karby (Örbyhus),
Österbybruk och bor numera på en liten gård utanför Hörby
med ett gäng hundar. Importerat och fött upp färgade
angorakaniner. Har alltid varit intresserad av natur och miljö.
Matade örnar på 70-talet. Satt i en tvärpolitisk grupp om
slutförvar i Östhammar. Drev under 20 år ett företag som
tillverkade och sålde biologisk avloppsrening för enskilda
hushåll. Arbetade som forskare på SLU vid institutionen för
Ekologi och Miljövård. Är numer 1:e vice ordförande i Hörbys
Bygg- och Miljönämnd.
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