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Som led i en ny strategiplan for perioden 2023-2026 
med øget fokus på bæredygtighed og FNs verdensmål, 
skifter Guldborgsund Forsyning fra årsskiftet visuel 
identitet og får også nyt logo.

Selskabets nye logo har form som dråber, og de sym-
boliserer de 3 forsyningsarter Vand, Varme og Spilde-
vand. Den cirkulære form visualiserer cirkulær økono-
mi.

Dråberne peger fremad og viser fremdrift og udvikling, 
og samtidig symboliserer spidsen også et tag, og er er 
et symbol på kundernes hjem som forsyningsselska-
bets vigtigste interessenter. Det nye logo har farven 
grøn og er udtryk for den grønne omstilling, som er 
et af omdrejningspunkterne i selskabets nye strate-
giplan. Og sidst, men ikke mindst, former den nye logo 
også et G, som naturligvis står for Guldborgsund.

I tilknytning til det nye logo lancerer Guldborgsund 
Forsyning også et nyt slogan – nemlig: ’Vi leverer  
bæredygtig sundhed’.

Innovationsprojekt i Frejlev fejrer 1-års jubi-
læum
I begyndelsen af december var det et år siden Guld-
borgsund Forsyning indviede innovationsprojektet 
’Miljøvenlig slambehandling’ i forbindelse med selska-
bets renseanlæg i Frejlev.

Det overordnede sigte med anlægget er at omdan-
ne miljøbelastende spildevandsslam til miljøvenlig 
gødningsaske. Dette gør det muligt at gøre op med 
fortidens uhensigtsmæssige rutiner som indebærer 
udbringning af miljøbelastende spildevandsslam på 
landbrugsjord, hvor der dyrkes fødevarer. 

Slambehandlingsanlægget har indtil videre opnået 
mange positive resultater. Der har dog også været ud-
fordringer i løbet af det første driftsår, men vi arbejder 
ihærdigt med nye tiltag og tager løbende hånd om de 
udfordringer, vi støder på undervejs.  

Nye investeringer på +60 mio. kr. i 2023
Guldborgsund Forsyning forventer i 2023 samlet at 
skulle investere +60 mio. kr.  Det fremgår af forsynin-
gens årlige projektkatalog, der for nylig er blevet god-
kendt af selskabets bestyrelse.

Hovedparten af de planlagte investeringer i 2023 ved-
rører spildevandsområdet, der tegner sig for 37,8 mio. 
kr. Som følge af fortsat fremgang i boligbyggerier i 
kommunen, herunder også erhvervsbyggerier, udgør 
kloakering af disse nye byggerier en væsentlig del af 
investeringen. For selskabet betyder disse investerin-
ger flere nye kunder.

Inden for drikkevandsområdet er der planlagt investe-
ringer på 11,5 mio. kr.  Heraf udgør fase 1 i udskiftning 
af de eksisterende forbrugsmålere hos vand kunderne 
den største post. I varmeselskabet er der planlagt in-
vesteringer for 11,7 mio. kr. og også her er der afsat 
midler til fase 1 i udskiftningen af forbrugsmålere hos 
varme kunderne. 

Glædelig jul og godt nytår

Ole Bronné Sørensen. 
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