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Godt Nytår – 
trods alt

Guldborgsund Forsyning ønsker vores kunder, for-
retningspartnere og øvrige interessenter et godt og 
lykkebringende 2021. Det kan måske lyde lidt hult i 
lyset af den aktuelle situation. Men trods al den ra-
vage, som Corona-pandemien har forårsaget, er der 
grund til at glæde sig over, at forsyningen er kommet 
igennem 2020 med en god og stabil drift. Ikke mindst 
takket være vores engagerede medarbejdere, som 
har taget alskens Corona-udfordringer i stiv arm. 

Jeg har fornemmet en kæmpe lyst og vilje til at bi-
drage og til at passe på hinanden. Folk har samar-
bejdet på kryds og tværs. Vi har fundet på nye løs-
ninger, fordi de normale arbejdsgange har været sat 
ud af kraft. Og jeg tror, at de erfaringer, vi har gjort 
os, kommer til at betyde noget på den anden side 
af Corona. Ikke at verden vil være totalt lavet om. 
Men når vi bliver i stand til at se og forstå det, der er 
sket, i bagklogskabens ulideligt klare lys, tror jeg, at 
der vil melde sig en særlig glæde og stolthed over at 
have bidraget og fået tingene til at lykkes – trods alt.

Danskerne sparer på vandet som aldrig før
Hver dansker er nu nede på gennemsnitligt at bruge 
101 liter vand i døgnet. Det er en halvering af vand-
forbruget på 20 år og et fald på 5 liter i forhold til 
året før. Det viser vandsektorens nøgletal for 2019, 
der er indsamlet af DANVA – brancheorganisation 
for vandselskaberne i Danmark – som også Guld-
borgsund Forsyning er medlem af. 

De nyeste tal fra DANVA viser, at vi i Danmark er 
gode til at passe på vores ressourcer og tænke bæ-
redygtigt.  Vi husker at lukke for vandhanen, når vi 
børster tænder eller sæber os ind, når vi er i bad. 
Desuden er vores husholdningsmaskiner blevet 
meget mere ressource-besparende. 

Drikkevand fra hanen er også både godt og billigt. 
En halv liter drikkevand koster således kun 3,6 øre 
i gennemsnit. Så tag gerne en tår over tørsten og 
glæd dig over, at du nemt sparer 15 kr. eller mere pr. 
halvliter i forhold til, hvis du køber en flaske kilde-
vand på en tankstation. 

Nøgletallene fra DANVA viser også, at danskerne 
har vand i hanen stort set hele døgnet alle årets 
365 dage. Den gennemsnitlige oppetid var i 2019 
højere end 99,99 procent. Danskerne stod således i 
gennemsnit uden vand i kun 40 minutter ud af årets 
525.600 minutter.

Vi dropper farvetillægget
Hvis du synes, at dette nyhedsbrev ser lidt ander-
ledes ud i forhold til tidligere, så er det fordi vi af 
omkostningshensyn har valgt at droppe farvetillæ-
get i 2021.
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