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Nyt Logo
Som mange sikkert vil have bemærket – bl.a. fra skilte i forbindelse med vores bygninger og anlæg samt ikke mindst på vores
biler – så har NK-Forsyning fået et nyt logo og nyt navnetræk.
”Det nye logo symboliserer de tre forretningsmæssige ’ben’,
som NK-Forsyning hviler på, nemlig vand, spildevand og elnet/
vejlys,” udtaler adm. direktør Steen Lindhardt.
”Samtidig – og specielt set i relation
til vores tidligere logo – signalerer det
nye logo en skarpere adskillelse fra
Næstved Kommune. Det er en helt
naturlig proces i forhold til de lovgivningsmæssige tiltag, der er sket. Fx
tvinger Vandsektorloven os til at have
100 % adskilte administrative funktioner (IT, HR og Løn). Og på det seneste
har vi oplevet en debat omkring en
mulig fremtidig privatisering af forsyningssektoren, som yderligere skærper behovet for at have en
selvstændig profil.”
”Derudover har navnetrækket i forbindelse med det nye logo
også en mere tydelig skrifttype, der er mere læsevenlig på længere afstand,” pointerer Steen Lindhardt.
Farvel til bindestreg
men kun i det grafiske navnetræk
Indførelsen af det nye logo og navnetræk betyder et farvel til
bindestregen mellem NK og Forsyning. Det er ikke ment som et
yderligere signal af adskillelsen fra Næstved Kommune, men
udelukkende en grafisk ’forskønnelse’ af logoet og navnetrækket.
”I juridisk forstand bruger vi således fortsat bindestregen,” siger
Steen Lindhardt. ”Derfor skriver vi fx NK-Forsyning i brødteksten
i denne artikel. Og de respektive selskaber i vores koncern hedder fortsat fx NK-Vand eller NK-Spildevand.”

Baggrund for nyt logo
og navnetræk
Tydeliggørelse af den fysiske adskillelse
mellem myndighed (Næstved Kommune) og
forsyningsselskaberne
Profilering af selskaberne på ny måde, hvor
der ikke er den direkte synlighed til ejerskabet (Næstved Kommunes byvåben)
Et enklere logo med tilknytning til vores
primære forretningsområder – den blå dråbe
signalerer det rene vand, den grå dråbe
signalerer spildevandet og den orange dråbe
signalerer el
Der er dynamik, rotation og sammenhæng –
alt sammen relateret til kerneydelserne
Logoet er nemt at genkende og huske,
ligesom det er brugbart på web, papir og
forskellige baggrunde.
De 3 bølgestreger, der bl.a. bruges på vores
biler, skilte og brevpapir m.v., er fortsat en
integreret del af logoen og navnetrækket.

22-årig finansøkonom
er glad for at være elev i NK-Forsyning
Kewin Jensen er 22 år og økonomielev i
NK-Forsyning. Han er uddannet som finansøkonom fra Erhvervsakademi Sjælland
efter først at have gået på Handelsgymnasiet i Vordingborg. Han tiltrådte 1. oktober
2015 og bliver færdiguddannet i 2017.
”Jeg søgte stillingen hos NK-Forsyning,
fordi jeg syntes, at det lød som en god arbejdsplads med en klar strategi for at sikre
et uddannelsesforløb, hvor jeg ville komme
godt rundt omkring alle funktioner i en økonomiafdeling,” fortæller Kewin Jensen.
”Og jeg må sige, at forventningerne til fulde
er blevet indfriet. Jeg har virkelig fået lov til
at lave noget og bliver udfordret hver dag.
Det er en helt ny verden her i forhold til skolen. Virkeligheden er helt anderledes end
den teoretiske verden,
men det synes jeg er meget interessant.”
”Det mest spændende, jeg har beskæftiget
mig med, er at lave analyser af for
skellige elementer i forsyningsselskabets
omkostningsstruktur. Lige nu er jeg i gang
med en analyse af energiforbruget på vores
respektive pumpestationer, hvor jeg fremskaffer datagrundlaget, som efterfølgende
bruges ude i NK-Spildevand til at optimere
på pumpekapaciteten.”
”I tilgift har jeg fået mulighed for også at
hjælpe med energirådgivning i vores el-afdeling. Det er en interessant afveksling
i forhold til økonomiarbejdet, som også
bringer mig i direkte dialog med nogle af
NK-Forsynings kunder, hvilket er meget

lærerigt i forhold til fx at forstå hvordan
man yder en god kundeservice,” påpeger
Kewin.
”Og så synes jeg, at der er et rigtig godt socialt sammenhold – ikke kun i vores egen
lille afdeling, men i organisationen
som helhed. Jeg er i hvert fald blevet taget
rigtig godt imod af alle i huset. Og jeg har
ikke oplevet negative konsekvenser af, at
jeg nok er den yngste i organisationen.”
Når Kewin ikke er på arbejde, bor han
hjemme hos sine forældre i Nr. Vindinge
ved Vordingborg. I fritiden spiller han ’hyggebold’ i den lokale fodboldklub Kastrup.
Han kalder det hyggebold fordi han mest
spiller på klubbens serie 6 hold for at få sig
rørt – altså uden egentlige ambitioner om
at rykke op på serie 4 holdet. Ellers slapper han af med sine venner og går i byen
– for det meste i Vordingborg, selvom han
synes det lokale byliv er lidt kedeligt. Så er
der mere gang i den i Næstved, men det er
besværligt at komme hjem igen.
Kewin er helt med på, at NK-Forsyning
næppe kan tilbyde ham varig ansættelse
efter elevtiden.
”Men det er ikke noget, jeg går særlig meget op i lige nu. Jeg tror helt sikkert på, at
der nok skal vise sig en jobmulighed i en
økonomifunktion inden for enten det kommunale system eller i en privat virksomhed, når jeg bliver færdig med min uddannelse,” lyder det optimistisk fra 22-årige
Kewin Jensen.

Kewin Jensen ved sit
skrivebord i NK-Forsynings
administration på Ærøvej
sammen med økonomichef
Karina Sommer.

Samfundsmæssig
forpligtelse
”Det er NK-Forsynings holdning, at vi
har en samfundsmæssig forpligtelse til
at være med til at sikre, at vores unge
mennesker får en god uddannelse. Det er
baggrunden for, at vi har valgt at ansætte
en elev i vores administration”.
Sådan forklarer Karina Sommer, der er
økonomichef i NK-Forsyning, om baggrunden for, at forsyningsselskabet pr. 1.
oktober 2015 ansatte en økonomielev.
”Tidligere havde vi et samarbejde med
Næstved Kommune om at opfylde de uddannelsesmæssige krav for kommunens
økonomielever i et delt forløb, hvor eleverne var en del af tiden hos os. Men nu
synes vi, at vi selv er i stand til at tilbyde
et ’fuldt’ elevjob. Og derfor har vi ansat
Kewin.”
”Desværre forventer vi ikke at kunne tilbyde Kewin et fast job, når han er færdig
med sin uddannelse, selvom han er dygtig, og vi er utroligt glade for ham. Men vi
lægger til gengæld stor vægt på, at han
kommer igennem et professionelt uddannelsesforløb, hvor han bliver skolet i alle
de opgaver, der forekommer i en økonomifunktion”, siger Karina Sommer.

Arena Næstved får sin egen forsyning
Arena Næstved får sin egen forsyning sponsoreret af NK Forsyning.
I midten af maj underskrev formanden for forsyningsselskabet, byrådsmedlem John Lauritzen (S), nemlig en partnerskabsaftale med
arenaen. Den indebærer, at den nye hal fortsat kommer til at hedde
Arena Næstved. Men til gengæld kommer cafeen i arenaens foyer til
at hedde ’Forsyningen’.

NK-Forsyning er storsponsor i Arena Næstved og yder over en flerårig
periode et sponsortilskud på fire millioner kroner til den nye sportshal.
Sponsoratet skal ikke mindst ses på baggrund af ønsket om en klarere
profilering af NK-Forsyning som en selvstændig virksomhed, og fremvisning af det nye logo.

Brøderup Vandværk
lukker men slukker
ikke helt
Brøderup Vandværk og de fem tilhørende boringer bliver nu lukket.
Vandværket, der blev bygget i 1959 og som blev overtaget af Fladsø
Kommune i 1975 og senere af Næstved Kommune i 2007 ved kommunesammenlægningen, er slidt ned, og det er for dyrt at bringe værket
op til nutidens standard.
Forbrugerne af Brøderup Vandværks vand, der omfatter et forholdsvis
stort opland – dog undtaget Tappernøje by - vil fremover få vand fra
NK-Vands øvrige vandværker via en ny ledning, som er etableret mellem Mogenstrup og Brøderup. Værket har haft indvindingstilladelse
til op til 250.000 m3 pr. år, men i praksis har produktionen ligget på
omkring 170.000 m3 årligt.
Nedlukningen er iværksat, og i løbet af en måneds tid, vil det være helt
slut med produktionen af vand på værket. Men selvom værket lukker,
slukker det ikke helt.
”Fremover vil vi bruge vandværket som trykstation til at forøge vandtrykket i visse dele af Brøderup og Tappernøje,” oplyser maskinmester
Anders Mark Jensen, NK-Vand.
”Desuden vil vi fortsat bruge den eksisterende rentvandsbeholder på
vandværket, der rummer 500 m3, som buffer i tilfælde af problemer
med tilførslen af vand, hvilket sikrer en uændret høj forsyningssikkerhed i området,” siger Anders Mark Jensen.

NK Vand driver i forvejen to vandværker i Hjelmsø
og Pindsobro (som fysisk ligger i Faxe Kommune). De to
værker har en produktionskapacitet på ca. 8 millioner m3
på Hjelmsø og 4-5 millioner m3 på Pindsobro.
Vores indvindingstilladelse er aktuelt på hhv. 2,5 og 1,5
mio. m3 vand årligt. I praksis er den samlede udpumpede
mængde dog væsentlig lavere, nemlig omkring 2,3 mio.
m3 i alt. Herudover findes der 55 private vandværker i
Næstved Kommune.

Bassin aflaster
rensningsanlæg
i forbindelse med
heftige regnskyl
Færdes man ad Kanalvej ude ved rensningsanlægget på Ydernæs vil man have
bemærket, at der er blevet bygget et
kæmpe bassin mellem rensningsanlægget og Kanalvej. Bassinet, der er på størrelse med en fodboldbane og 3,5 meter
dybt, kan rumme 27.000 kubikmeter spildevand og er et såkaldt sparebassin.
”Ideen med Sparebassinnets er som udgangspunkt at aflaste rensningsanlægget
og undgå oversvømmelse af dette i forbindelse med særligt heftige regnskyl, hvilket

kan føre til utilsigtet udledning af urenset
spildevand til kanalen,” forklarer Peter
Hougaard, der er driftsdirektør for vand og
spildevand i NK-Forsyning.
”Det er en situation, som vi typisk oplever
ca. en halv snes gange om året, men på
grund af klimaændringer forudser vi, at
det kan komme til at ske hyppigere i fremtiden. Derfor tager vi vores forholdsregler
og bidrager dermed til at skåne naturen og
miljøet til gavn for os alle.”
Sparebassinnets er en sindrig konstruktion. Det er inddelt i tre sektioner, hvilket
der er to årsager til. For det første kan man
nøjes med at svine den ene sektion til, hvis
regnmængderne er store, men alligevel
ikke så store, at det er nødvendigt at tage
de to øvrige sektioner i brug. Samtidig er

finten, at det i forbindelse med særligt heftige regnskyl typisk er de første mængder
spilde- og regnvand, der er mest beskidt.
Det betyder, at de værste urenheder kan
’fanges’ i den første sektion.
På længere sigt er der i øvrigt flere perspektiver med sparebassinet.
”Vi bruger meget elektricitet, og prisen på
el varierer ganske meget hen over et døgn.
Derfor pønser vi på også at bruge bassinet i tørvejrssituationer som en buffer for
rensningsanlægget, så vi kan lukke dette
ned i perioder, hvor elprisen er særlig høj
og dermed minimere vores energiomkostninger. Så på den måde kan sparebassinet
komme til at leve op til sit navn på en helt
anden måde,” pointerer Peter Hougaard.

af Næstveds spildevandssystem, der især
i forbindelse med heftige regnskyl har
tendens til at blive overbelastet,” oplyser
driftsdirektør Peter Hougaard.

Den nye omfartsvej for spildevand anlægges i 6 meters dybde langs Vestre Ringvej og føres under rundkørslen ved Ydernæs i en tunnelboring, inden den fortsætter langs den gamle Suså arm.

Omfartsvej for spildevand til 200 mio.
”Spildevandet får sin egen omfartsvej”. Sådan lød en overskrift i Sjællandske for nylig. Artiklen handlede om, at NK-Forsyning
er gået i gang med at anlægge en kæmpe
kloakledning, der – når den står færdig en

gang i 2018 – vil danne en ring rundt omkring Næstved.
”Anlægget af omfartsvejen for spildevand
sker som led i en planlagt klimatilpasning

Lige i øjeblikket er arbejdet med at anlægge
den nye kloak-ring mest synlig på Ydernæs,
hvor den frem til rundkørslen kommer til at
løbe langs med Vestre Ringvej i 6 meters
dybde på sin vej til rensningsanlægget.
Herefter løber den langs den gamle Suså
arm frem til Rønnebækkens udløb, hvor
ledningen krydser Susåen.
Strækningen frem til og med krydsningen
af rundkørslen forventes færdigt i 2017 og
inkluderer en tunnelboring under rundkørslen. Strækningen fra rundkørslen og frem
til krydsningen af Susåen udføres i 2018.
Herefter nedgraves kloakken langs Rønnebækken frem til Nygårdsvej. I alt investerer
NK-Forsyning omkring 200 mio. kr. i det
omfattende klimatilpasnings-projekt.

