Folkemødet er viden og holdninger – en fordel for Kalundborg
Kalundborg Forsyning er med på Folkemødet på Bornholm. – Der bliver lyttet, når vi
fortæller, hvordan vi med innovative løsninger sikrer vores kunder bæredygtige
ydelser til samme pris som idag, siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for
Kalundborg Forsyning, forud for mødet.
Folkemødet på Bornholm (15. – 18. juni) er en oplagt anledning til at sælge budskabet om, at
Kalundborg Kommune er det helt rigtige sted at bo, drive virksomhed, arbejde og mange
muligheder for en aktiv fritid.
”Der bliver lyttet, når vi fortæller om, hvordan man har indrettet sig i Kalundborg for at sikre
grønne og bæredygtige løsninger, både når det gælder de tunge industrivirksomheder og
Kalundborg Forsyning, der er en central medspiller. Kalundborg er i dag et brand, som er kendt
også udenfor landets grænser. Man kommer fra vidt forskellige steder på kloden for at se, hvad vi
gør for at få en grønnere kommune,” siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg
Forsyning.
Her oplever man stor interesse for, hvordan man håndterer alle former for vand, så det udnyttes
bedst muligt. Hans-Martin Friis Møller og andre ansatte ved Forsyningen er med til Folkemødet, og
de har base i den stand, som Kalundborg Erhvervsråd indretter.
Ifølge ham har Kalundborg meget at flage for på Folkemødet, hvor Kalundborg Forsyning deler
stand med blandt andet Novo Nordisk, Statoil og Kalundborg Kommune, og både ansatte og
medlemmer af kommunalbestyrelsen er med for at fortælle om mulighederne i Kalundborg
Kommune.
Mulighederne for fremtiden er et centralt emne for Kalundborg-delegationen, og man ved fra
tidligere møder på Bornholm, at mange gæster i standen bliver forbløffet, når de hører om de
mange spændende jobmuligheder der er i Kalundborg.
I dag arbejdes der på at udvikle samarbejdet mellem de forskellige virksomheder endnu mere, og
dette er også et emne i Kalundborg-teltet på Folkemødet. Kalundborg Forsyning er som nævnt en
vigtig partner i samarbejdet, og har derfor en samlet rensekapacitet, der svarer til mere end to
millioner mennesker. Det stiller store krav til en forsyning i et område med koncentration af
industri.
”På Bornholm vil vi fortælle om forsyningens mange spændende løsninger, blandt andet den nye
varmepumpe, som vi netop har taget i brug og vil bidrage til at gøre varmen bæredygtig uden at
den bliver dyrere. Det er den største i landet, og den er banebrydende, fordi det er første gang, at
spildevand på den måde bliver brugt som varmekilde i fjernvarmen. Det nye Vandværk på Sejerø
er også et emne som vi vil fortælle om. Vandværket kan håndtere både grundvand, overfladevand
og saltvand. -Et bæredygtigt vandværk som giver kunderne på Sejerø forøget livskvalitet til stort
set samme pris, siger Hans-Martin Friis Møller, der glæder sig til Folkemødet, hvor der udveksles
masser af viden og holdninger.

