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Forudser turistboom 
på Sydfalster

Trods corona og foreløbig ingen tyske turister tegner 
den forestående turistsæson til at blive rigtig god på 
Sydfalster. Novasol melder således, at danskernes 
booking af sommerhuse i uge 25-32 i øjeblikket lig-
ger 250 % over niveauet på samme tidspunkt i fjor. 
Og også de øvrige udlejningsbureauer i området gi-
ver udtryk for, at det tegner til at blive en god sæson. 
Det skyldes bl.a., at mange førstegangsgæster som 
følge af corona-situationen i fjor fik smag for denne 
ferieform. Der er derfor store forhåbninger til, at situ-
ationen vil fortsætte til næste år, hvor en genåbning 
af grænserne til Tyskland vil kunne bidrage til yderli-
gere fremgang for turismen.

Det er derfor meget betimeligt, at Guldborgsund For-
syning inden længe er klar til at åbne spritnye rense-
anlæg i Marielyst og Gedser. Helt aktuelt er anlægget 
i Marielyst længst fremme. Men der er generelt stor 
fremdrift på alle projekterne i Mod Nye Tider, som 
foruden de nye renseanlæg i Marielyst og Gedser 
også omfatter renseanlæggene i Stubbekøbing og 
Nykøbing F. Endvidere nedlægges det eksisterende 
renseanlæg i Gedesby og spildevandet pumpes i ste-
det til Gedser via en 3 km lang trykledning.

Videoovervågning som strategisk værktøj 
Guldborgsund Forsyning har siden efteråret 2020 
arbejdet med at introducere videoovervågning som 
strategisk værktøj til at effektivisere driften og redu-
cere spildtid på vejene for selskabets produktions-
medarbejdere. 

I starten var projektet målrettet de nye renseanlæg, 
som er ved at blive opført i forbindelse med det store 

renoveringsprojekt Mod Nye Tider - blandt andet med 
henblik på at forbedre mulighederne for automatise-
ring af driften.

Men siden har forsynin-
gen besluttet at gå ’all 
in’, og der vil nu også blive 
sat videokameraer op på 
alle renseanlæg, centra-
ler og booster stationer 
samt selskabets vand-
værker.

Udover at reducere pro-
duktionsmedarbejdernes 
spildtid på landevejen er 
formålet med videoover-
vågningen at optimere 
driften af Guldborgsund 
Forsynings anlæg og der-

med blive i stand til at levere en endnu bedre service 
til kunderne.

Ny hjemmeside
Guldborgsund Forsyning går nu i luften med en ny 
hjemmeside. Den nye hjemmeside afløser den gam-
le, som har fungeret siden 2013. Udover et nyt design 
indebærer den nye hjemmeside bl.a. forbedrede mu-
ligheder for vores kunder for at betjene sig selv alle 
døgnets 24 timer.
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