Sidste rejsegilde
og første indvielse

Renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der er det største i Guldborgsund Forsynings historie med en samlet
anlægssum på mere end 300 mio. kr., skrider fortsat
planmæssigt frem.
15. juni holdes det sidste rejsegilde, nemlig på det nye
renseanlæg i Gedser. Og det skal fejres – næsten som
en befrielse. For første gang i mere end et år kan vi
nemlig markere begivenheden sammen med et større
publikum, end det har været muligt ved de seneste rejsegilder på grund af corona.
Og efter sommerferien er vi klar til at sætte en del af det
nye renseanlæg i Nykøbing F i drift. De dele af anlægget, der idriftsættes, er den såkaldte multibygning, den
nye indløbspumpestation og et nyopført sparebassin på
5.000 m³, der skal modvirke overløb fra renseanlægget
i forbindelse med kraftige regnvejrshændelser. Renseanlægget har nu en buffer-kapacitet på i alt 8.000 m³.
I anden fase af renoveringsprojektet på Skovalleen skal
der opføres endnu et sparebassin på 5.000 m³, således
at den samlede buffer-kapacitet øges til 13.000 m³. Byggeriet af dette sidste sparebassin afsluttes i maj 2022,
hvorefter renseanlægget vil blive endeligt indviet.
Valg af nye forbrugerrepræsentanter
Til oktober skal der gennemføres ordinært valg af to
forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til besty-
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relserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund
Spildevand A/S. Valget gælder for en fireårig periode,
der starter 1. januar 2022. De nuværende forbrugerrepræsentanter er Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev og
Henning Kamper, Nykøbing F.
Hjertestarter
Guldborgsund Forsyning har besluttet at medvirke i
Pedersdal Grundejerforenings hjertestarterprojekt.
Projektet går ud på, at grundejerforeningen opsætter
en hjertestarter ved vores pumpestation på Trevlekronevej ved Bøtø Nor.
Hjertestarteren vil være offentligt tilgængelig i den
sydlige del af Marielyst/Bøtø og vil kunne benyttes af
bl.a. grundejerforeninger, turister, sommerhusejere og
gæster til Bøtøskoven m.v. Hjertestarteren strømforsynes fra Guldborgsund Forsynings pumpestation.
God sommer
Dette er det sidste nyhedsbrev inden sommerferie. Vi
ønsker alle en god sommer og glæder os til at vende
tilbage i begyndelsen af august.
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