Corona volder
fortsat kvaler
Corona-virussen giver fortsat udfordringer for samfundet og således også for Guldborgsund Forsyning. Som
en konsekvens heraf har forsyningen genindført skærpede foranstaltninger for medarbejderne med henblik på
at undgå risiko for at blive ramt af virussen. De aktuelle
foranstaltninger er dog knapt så vidtgående, som det var
tilfældet efter nedlukningen af samfundet 11. marts. Men
opdelingen af produktionen i fire enheder er genindført. Og
medarbejderne på Gaabensevej er sendt på hjemmearbejde med halvdelen på skift hver uge.

anlæg. Her kan interesserede få overblik over og følge med
i, hvordan renoveringen af renseanlægget skrider frem.

Som altid så kan kunderne naturligvis komme i kontakt
med forsyningen via telefon og mail.
På grund af den nye udvikling omkring Covid-19 med begrænsning af antal deltagere i forsamlinger til 50 personer
har det også været nødvendigt at udskyde de planlagte
’åben byggeplads’ events på renseanlæggene i Marielyst,
Nykøbing F og Gedser. Arrangementerne er udskudt på
ubestemt tid og kommer formentlig først til at finde sted
i foråret 2021.
Status på Mod nye Tider
Overordnet skrider renoveringerne planmæssigt frem på
alle 4 byggepladser – Nykøbing F, Marielyst, Stubbekøbing
og Gedser.

Fokus på sikkerhed
I Guldborgsund Forsyning har vi stor fokus på sikkerhed
- både i forhold til vores medarbejdere, entreprenører, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
Arbejdet med sikkerhed er nu suppleret med en sikkerhedsfolder, som fx udleveres til alle medarbejdere hos
entreprenører og underentreprenører på vores byggepladser. Det er et krav, at alle læser og sætter sig ind i
indholdet før de begynder deres arbejde for forsyningen.

Som led i processen tager vi nu afsked med en epoke - de
store rådnetanke på Nykøbing F. Renseanlæg bliver snart
revet ned. Gasproduktionen stoppede ved årsskiftet, og nu
ryger tankene altså også.

Som supplement til sikkerhedsfolderen har vi også trykt
et antal sikkerhedsplakater til ophængning på vores anlæg og byggepladser. Plakaten gengiver i koncentreret
form sikkerhedsfolderens vigtigste budskaber. Du kan se
og downloade både folder og plakat på vores hjemmeside

Udsigtsplatform på Nykøbing F. Renseanlæg
Der er etableret en udsigtsplads på toppen af volden ud
mod Skovalleen lige ved indkørslen til Nykøbing F. Rense-
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