
På grund af corona-nedlukningen af det danske samfund 
har det ikke været muligt at gennemføre de ellers planlag-
te infomøder for naboer og andre interesserede forud for 
opstarten af renoveringerne af renseanlæggene i Marie-
lyst, Nykøbing F. og Gedser.

I stedet er det besluttet at arrangere åben byggeplads 
events de tre steder i løbet af de kommende måneder. 
Her vil de, som ellers skulle have været inviteret til in-
fomøderne, blive indbudt til at deltage i åben byggeplads 
events’ne. Under arrangementerne vil de få en orientering 
om projekterne, ligesom man vil kunne stille spørgsmål til 
forsyningen og de respektive hovedentreprenører.

Første delprojekt i ’Mod nye tider’ afleveret
Det første af de i alt fem delprojekter i renoveringspro-
jektet ’Mod nye tider’ er i øvrigt nu nået til vejs ende. Det 
drejer sig dels om anlæg af trykledningerne fra Gedesby 
til Gedser og dels om byggeriet af en pumpestation ved 
Scandlines terminalen på Gedser Havn samt anlæg af 
trykledninger herfra til Gedser Renseanlæg. I samarbejde 
med hovedentreprenøren – MSE – har der været afholdt 
anlægsteknisk aflevering, og der forestår nu en tre måne-
ders prøvedrift samt udbedring af registrerede mangler.

Projekt gummiand

Hvis du en dag støder på nogle af forsyningens folk, der 
roder i en kloakbrønd med en lille gul gummiand i snor, 

så er det ikke fordi de pågældende medarbejdere er gået 
helt bananas. Der er således tale om en løsning til brug i 
kampen mod uønsket vand i kloakken.
 
Løsningen, der er opfundet af en forsyningens egne med-
arbejdere, er lige så genial, som den er simpel. Gummian-
den hjælper nemlig med at bestemme, om der er overløb 
fra regnvandet til spildevandet i de brønde, hvor der både 
løber en spilde- og en regnvandsledning. Det kan ellers 
være ganske svært at bestemme. Men hvis den lille gule 
and ’svømmer’ mod kloakrøret, så har der været overløb 
fra regnvandsledningen. Herefter kan forsyningens med-
arbejdere igangsætte de arbejder, som skal forhindre dis-
se overløb.

Slår på stortromme for 
gratis tilslutning til fjernvarme
Frem mod den forestående fyringssæson gennemfører 
Guldborgsund Forsyning en mini-kampagne, hvor selska-
bet slår på stortromme for tilslutning til fjernvarmen i for-
syningens dækningsområde, der siden foråret har været 
gratis for private. Dog skal nye kunder selv afholde udgif-
ten til stikledninger på egen grund, der afregnes til en fast 
pris pr. løbende meter.

I forvejen er fjernvarme både en billig, nem og miljøvenlig 
opvarmningsform. Læg dertil, at fjernvarme er en meget 
driftssikker opvarmningsform. Den enkelte fjernvarmei-
nstallation har typisk også en længere levetid end andre 
varmeinstallationer. Desuden er fjernvarme en fremtids-
sikret teknologi – bl.a. fordi en hvilken som helst energi-
kilde kan anvendes.
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