Corona-nødberedskab
forlænges til efter påske

I overensstemmelse med regeringens udmelding om at
forlænge nedlukningen af det danske samfund til efter
påske for at reducere og forsinke spredningen af Coronavirus har Guldborgsund Forsyning besluttet at fortsætte sit nødberedskab – foreløbigt til og med 13. april.
Giv samtykke til at modtage vigtig information
Ikke mindst i disse tider, hvor Coronavirusset hærger,
er det vigtigt at være på digital talefod med hinanden.
Måske tror du, at du allerede er tilmeldt vores digitale
kanaler. Men det er langtfra sikkert. På grund af EU’s
GDPR-forordning må vi nemlig ikke uden videre sende
dig måske endog meget vigtig information via e-boks.

Guldborgsund Forsyning har nemlig besluttet, at vi
fremover vil give vores truede bestand af bier et bedre sted at være – i hvert fald på vores arealer - idet vi
planlægger at tilplante de åbne arealer på vores renseanlæg med bivenlige blomster. På den måde håber
vi at kunne bidrage til at fastholde og gerne øge bestanden af bier
Ændret åbningstid
Pr. 1. april ændrer vi åbningstiderne.

Det kræver, at du giver os dit samtykke til at kontakte
dig elektronisk. Du kan udfylde vores samtykkeerklæring, når du logger ind på ’Selvbetjening’ via vores hjemmeside. Her kan du vælge at give os dit samtykke til, at vi må:
• slå din adresse op via CPR-registeret.
• sende post til din e-Boks.
• indsætte penge på din Nem-konto, hvis du skal have
penge tilbage fra os.
Du kan vælge at give samtykke til alle tre punkter eller
kun nogle af punkterne eller ingen. Det skal kun gøres
én gang. Men du kan til enhver tid ændre eller helt tilbagekalde dit samtykke.
Bier og blomster
Det er blevet forår, hvor bier og
blomster i høj grad er med til at forskønne vores fauna og flora. I den forbindelse har vi en
glædelig meddelelse til alle, der sætter pris på naturen.
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Dette gælder såvel åbningstiderne på vores hovedkon
tor på Gaabensevej 116 og for vores telefoner. Hvad angår hovedkontoret så er det dog midlertidigt lukket for
adgang udefra på grund af Corona-nødberedskabet.
Mandag-torsdag, kl. 09.00-15.30
Fredag, kl. 09.00-12.00
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