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I en tid, hvor inflationen galopperer og alting stiger 
uhæmmet, kan Guldborgsund Forsyning glæde sine 
kunder med stort set uændrede priser helt frem til ud-
gangen af 2023. Det fremgår af selskabets budgetter 
for det nye år, som bestyrelsen netop har godkendt.

Med bestyrelsens godkendelse af budgetterne for 
2023 kan en gennemsnitsfamilie på 2 voksne og 2 børn 
i et parcelhus, som er både vand-, varme- og spilde-
vandskunde i forsyningsselskabet, se frem til, at for-
syningens priser i 2023 samlet set stiger med 74 kr. i 
forhold til 2022. 

De markante prisstigninger, som ses på el-, energi- og 
gasmarkedet, slår således ikke igennem hos Guld-
borgsund Forsyning. Tværtimod holder forsyningen 
igen i år i fast i en yderst beskeden prisudvikling til 
trods for en ellers turbulent markedssituation.

Se alle de nye takster på vores hjemmeside.

Hjælp os med at bevare vores grundvand
Du behøver ikke at bruge drikkevand fra vandhanen til 
havevanding. Ved at opsamle regnvand i fx en regn-
vandstank og genbruge det, får du gratis vand til dette 
formål. 

Ved at genbruge regnvand mindskes dit forbrug af 
rent drikkevand, og du medvirker samtidig til at øge 
mængden af rent grundvand. Det gavner derfor både 
miljø og klima, hvilket ligger Guldborgsund Forsyning 
meget på sinde.

Som husejer kan man samtidigt medvirke til at redu-
cere omkostningerne til drift af vores renseanlæg, da 
det regnvand du anvender til havevanding, ikke bliver 
tilledt selskabets spildevandsledningsnet. Dette gæl-
der for ejendomme som tilleder så vel spildevand som 
regnvand til samme ledning. Derved vil du samtidig 
kunne bidrage til at nedbringe selskabets energifor-
brug og klimabelastning. Dette sker som en konse-
kvens af reducerede vandmængder i selskabets led-
ningsnet, og deraf følgende mindre energiforbrug til 
pumpning og rensning.

Som husejer kan du også vælge at nedsive regnvan-
det, og således medvirke til at generere og bevare vo-
res rene grundvand. 

Åbent hus på nyt renseanlæg i Stubbekøbing
Efter to velbesøgte åbent hus-arrangementer på det 
nye renseanlæg i Nykøbing F. inviterer Guldborgsund 
Forsyning til endnu en fremvisning – denne gang af det 
nye renseanlæg i Stubbekøbing. Det finder sted lør-
dag, den 19. november fra kl. 10-12. 

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med 
tilmelding senest 17. november. Det kan enten ske ved, 
at du sender en mail til forbrug@guldborgsundforsy-
ning.dk og oplyser, hvor mange I kommer. Men du kan 
også ringe på 7244 1212 eller tilmelde dig/jer via vo-
res Facebook-side.
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