Live-streaming af
rejsegilder på nye
renseanlæg
Det store renoveringsprojekt ’Mod nye tider’, der bl.a.
omfatter totalrenovering af de fire renseanlæg i Nykøbing F., Stubbekøbing, Marielyst og Gedser, skrider
alle planmæssigt frem. Aktuelt er der ingen forsinkelser, og når du læser dette nyhedsbrev, har vi allerede
holdt det første rejsegilde, nemlig i Marielyst.
På grund af corona-situationen kan Guldborgsund
Forsyning for tiden desværre ikke markere større begivenheder helt som det sig hør og bør – nemlig med
deltagelse af bl.a. driftspersonale og gæster udefra.
Derfor har vi tænkt kreativt og live-streamer i stedet
rejsegilderne.
Som nævnt har vi allerede afholdt det første rejsegilde i Marielyst, og torsdag den 10. december kl. 12 går
det løs i Nykøbing F. Her live-streames begivenheden
også, og både vores medarbejdere, kunder og andre
interesserede er velkomne til at se med. Du finder et
link til udsendelsen på vores hjemmeside under Mod
nye tider, hvor du også kan se filmen fra rejsegildet i
Marielyst.

I 2013 og de efterfølgende år blev der monteret såkaldte ’noise loggere’ på hele vores ledningsnet. Noise
loggerne fungerer på den måde, at de registrerer støj
fra vand der fosser ud af ledningsnettet, og i de efterfølgende år lykkedes det – bl.a. ved hjælp af lyttefunktionen – at reducere vores vandspild fra over 20 % til
under 10 % om året. Og i 2019 nåede vi faktisk ned på
et historisk lavt vandspild på 5,7 %.
Noise loggerne bruges stadigvæk til detektering af
lækager, og så sent som i november måned var noise
loggere årsag til, at forsyningen opdagede et ’lusket’
brud på et vandrør i Sakskøbing – nærmere bestemt i
Emil Aarestrupsgade.
Det luskede bestod i, at vandet fra bruddet løb direkte i en kloak og derfor måske aldrig ville have været
opdaget, hvis det ikke var for noise loggerne. Målt ud
fra faldet i natforbruget i Sakskøbing har indsatsen
imidlertid sparet vandselskabet for et vandspild på
11.500 m³ på årsbasis!

God jul
Vi hører på vandrørene…
At høre eller lytte på vandrørene er normalt en talemåde for at lytte til rygter eller sladder, men i Guldborgsund Forsyning lytter vi på vandrørene for at opdage og lokalisere lækager og dermed undgå unødigt
vandspild.
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Dette er det sidste nyhedsbrev i 2020, og jeg vil
derfor gerne benytte lejligheden til at ønske vores kunder, medarbejdere og andre interessenter
en rigtig god jul.
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