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Vandselskaber lancerer
rekrutteringskampagne
DANVA, der er brancheorganisation for vandselskaberne i Danmark, har lanceret en rekrutteringskampagne under overskriften
#vandmedansvar. Kampagnen skal få flere unge til at få øjnene
op for en branche med masser af spændende opgaver, ansvar og
muligheden for at bidrage til at udvikle en bæredygtig fremtid.
NK-Forsyning er et af i alt 11 danske vandselskaber, der har medvirket til at virkeliggøre kampagnen, som bl.a. eksekveres via
hjemmesiden www.vandmedansvar.dk og
Facebook-siden @VandMedAnsvar.
”Vi ved, at unge er tiltrukket af en karriere,
hvor der arbejdes med ’miljø’, ’bæredygtighed’ og muligheden for ’at gøre en for-

skel i samfundet’,” udtaler Steen Lindhardt, der er adm. direktør
i NK-Forsyning.
”Som vandselskaber kan vi levere på alle parametrene. Vi har,
hvad der skal til for at tilbyde unge karriereforløb med masser
af spændende opgaver, ansvar og muligheden for at bidrage til at
udvikle en bæredygtig fremtid.”
”Det er ikke noget, vi går og udbasunerer i hverdagen. Men bag det
rene vand, der kommer ud af hanerne, ligger der et stort arbejde
og ansvar hos dygtige medarbejdere i vandværker landet over.
Det samme gælder vores spildevand. For hvem sikrer, at hygiejnen i samfundet er så god, at vi ikke bliver syge – eller at vores
omgivelser og miljø ikke bliver forurenet. Det gør vandselskaberne,” pointerer Steen Lindhardt.

Bestyrelseshonorarer reduceret
De samlede honorarer til bestyrelsesmedlemmerne i NK-Forsyning er blevet sænket med 84.000 kr. til 420.000 kr. Det svarer
til, hvad medlemmerne af Teknisk Udvalg samlet set får i honorar, og det har byrådet vedtaget skal være normen for organisationer som NK-Forsyning.
En væsentlig del af reduktionen er opnået ved, at selskabet
NK-Vejlys er blevet fusioneret ind i serviceselskabet NK-Service
A/S. Herved er der opnået en besparelse på 66.000 kr. på kon-

toen for bestyrelseshonorarer. Herudover har de menige medlemmer af bestyrelserne i de fem tilbageværende selskaber i
NK-koncernen fået reduceret deres honorarer fra 9.000 kr. til
7.000 kr. pr. år.
Det er ikke umiddelbart muligt at reducere antallet af selskaber i forsyningskoncernen yderligere, idet selskabsstrukturen er
dikteret af bl.a. Vandsektorloven og reguleringen af det danske
detailmarked for el.

Fuld fart på byggemodning
af nye boligområder
Der er rigtig meget gang i byggemodningen af nye boligområder
i Næstved Kommune i øjeblikket.

mere end 50 % i forhold til de foregående års budgetter,” siger
Dan Soltau videre.

”For tiden er vi i gang med eller planlægger byggemodning flere
forskellige steder i kommunen med plads til i alt ca. 3-400 boliger. Og hertil kommer, at vi i øjeblikket afventer en lokalplan
for et kæmpe areal på ca. 50 ha. Englebjergvej i Næstved Syd
ved Nøddehegnet/Dyssebjergparken, som bliver det næste helt
store boligområde. Her er der foreløbigt planlagt byggemodning
af 47 parceller og 34 rækkehuse i 2019,” oplyser Dan Soltau, der
er projektleder i NK-Forsyning.

Min første byggemodning
En af dem, der er direkte involveret i processerne omkring byggemodning, er Heidi Winther Nørgaard. Hun er projektleder på
Kærsagerne, der er en udstykning med ca. 50 parceller i Næstved Nord. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Næstved
Kommune og NK-Forsyning og udbudt som en samlet entreprise.

”De mange byggemodningsopgaver lægger beslag på mange
ressourcer i organisationen og koster også en hel del penge. Det
aktuelle aktivitetsomfang repræsenterer således en vækst på

”Det er faktisk min første byggemodning” fortæller Heidi. ”Forarbejdet har stået på siden foråret, og nu er vi klar til at gå i jorden
og starte på gravearbejdet for anlæg af vej og kloaksystem til de
kommende boliger – et arbejde, som gerne skulle være afsluttet
i løbet af december 2018.”

Boligområder
Eskeskoven. Næstved Nord (De lodne højder)			

54 parceller + storparcel til 30 boliger

Bavnehøj. Næstved Vest.					22 parceller.
Klosterlunden. Næstved Vest.				

39 parceller med mulighed for dobbelthuse + 26 rækkehuse.

Holmegaard Høj. Fensmark.				

11 parceller med dobbelthuse.

Havremarken. Fensmark.					

15 parceller med dobbelthuse.

Kærsagerne. Næstved Nord. (De lodne højder)		

Ca. 50 parceller.

Stejlehøjen. Mogenstrup					16 parceller med dobbelthuse
Bystævnet. Rønnebæk.					8 parceller
Magledalen. Næstved Nord				

15 boliger

Trollebo, Nygårdsvej. Næstved Syd.				

20 boliger (Socialt boligselskab)

Lejerbo Agerhønevej, Fasanvej. Næstved Øst.		

40 boliger (Socialt boligselskab)

BoligNæstved Rolighedsvej. Næstved Midt.			

25 boliger (Socialt boligselskab)

Erhvervsområder
Øverup Erhverv.						
Byggemodning af de resterende ledige arealer på sydsiden
							af Køgevej mod Ring Øst.

Nye vandmålere sladrer om uregelmæssigheder
Cirka 14.500 husstande i Næstved Kommune, der forsynes med
drikkevand af NK-Forsyning, kan se frem til en forbedret service.
Det er en følge af de sidste års målerudskiftning til elektroniske
vandmålere.
De nye målere betyder,
at kunderne allerede
fra i år slipper for selv
at skulle aflæse deres
vandmålere i forbindelse med årsaflæsningen
pr. 30. september. Men
det betyder også, at
eventuelle uregelmæssigheder fremover vil blive registreret mere præcist end i ’gamle
dage’.
”De nye elektroniske vandmålere sender endnu ikke løbende
data til aflæsningssystemet, men vi aflæser dem sporadisk ved
hjælp af aflæsningsenheder i vores biler”, forklarer Steen Rasmussen, der er driftsleder for vand i NK-Forsyning.

”Det betyder, at vi kan blive opmærksomme på mærkelige ændringer i vandforbruget hos en kunde.”
Eksempelvis vil et stærkt forøget forbrug i forhold til normale tilstande indikere, at der lækker vand et eller andet sted på en ejendom. Måske i form af et toilet, der er utæt, hvilket nemt kan koste
op til 500 liter pr. døgn i unødigt vandforbrug.
”Omvendt sladrer vandmåleren også om usædvanligt lave vandforbrug, og vi kan registrere, hvis en måler er – eller over en periode har været – ’tør’, fordi den ikke har kontakt med vand, hvilket
f.eks. kan indikere, at der er fejl på installationen eller i selve vandmåleren”, fortsætter Steen Rasmussen.
Han fortæller, at NK-Forsyning arbejder på i fremtiden at kunne
fjernaflæse ved hjælp af datahjemtagning via antenner fordelt
rundt i forsyningsområdet.
Sker dette, vil det blive muligt at handle endnu hurtigere over for
den enkelte kunde og dermed afbøde virkningen af uregelmæssighederne. Ofte ville NK-Forsyning ellers først opdage problemerne
i forbindelse med den årlige aflæsning af vandmålerne.

NK-medarbejdere kørte medieløb

17 timer. 26 minutter. Og 17 sekunder. Så lang tid tog det 9 medarbejdere fra NK-Forsyning at cykle 52 km. i forbindelse med
Medieløbet, der fandt sted på en solbeskinnet første lørdag i september.
Sammenlagt altså!
Faktisk gennemførte de
ni medarbejdere løbet
på lidt under to timer i
gennemsnit – svarende
til en hastighed på mere
end 26 kilometer i timen.
Grethe Karsum, der til daglig er direktionssekretær i administrationen på Ærøvej, var en af de ni medarbejdere, som tidligt lørdag morgen den 1. september iførte sig sort lycra med NK-Forsynings logo på brystet og stillede op i Medieløbet 2018 i den
mellemlange disciplin, hvor der i år var godt 400 deltagere.

Grethe Karsum har tidligere deltaget i løbet og tager jævnligt
jernhesten frem for at køre en motionscykletur.
”Jeg har også deltaget i andre løb – bl.a. Tøserunden,” fortæller
hun. ”Men årets medieløb var en lidt speciel oplevelse, fordi vi
stillede op samlet som et firmahold, selvom vi ikke fulgtes ad
alle sammen ude på ruten.”
Grethe Karsum havde på forhånd forventet at gennemføre de 52
km. på lige omkring to timer. Og det viste sig at holde pænt stik,
idet hun kørte over målstregen efter 2 timer, 3 minutter og 54
sekunder.
Den hurtigste NK-cykelrytter var i øvrigt Grethe Karsums søn,
Christian, der var stand-in for en sygemeldt medarbejder. Christian Karsum kom i mål som nr. 8 efter bare 1 time, 31 minutter
og 58 sekunder. Selskabets direktør, Steen Lindhardt, trampede
også godt til i pedalerne og kom i mål som NK-holdets næsthurtigste i tiden 1:43:17.

Ingen blødgøring af drikkevand fra NK
I Facebook-gruppen ’4700 Alt Er Tilladt’ har der i sommerens løb
verseret rygter om, at blødgøring af vandværksvand for at undgå
kalk i vandet skulle have afstedkommet dårlig smag af vandet og
andre gener – bl.a. i form af kløe på kroppen.

Der har heller ikke været ledningsrenoveringer i gang i de områder, som omtales i ’4700 Alt Er Tilladt’. Og selv hvis der var,
ville de ikke give anledning til den slags problemer med kløen på
kroppen, som omtales.

I den forbindelse oplyser NK-Forsyning, at der ikke finder blødgøring sted på nogen af de vandværker, som drives af forsyningsselskabet. Der er heller ingen planer om at indføre blødgøringssystemer, da kalkindholdet i det vand, vi leverer, i forvejen er så
lavt, at det ikke kan betale sig.

I Facebook-gruppen refereres der konkret til boligselskabet Birkehegnet. Her leverer NK-Forsyning vand via en hovedmåler ved
skelgrænsen. Vi er efterfølgende blevet bekendt med, at boligforeningen selv har indført blødgøring af vandet inden for egen
skelgrænse.

