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TIRSDAG 19. MARTS 2013

eNerGi: Allerød-fir-
maet Guldager har 
nedbragt deres 
CO2-udslip med 18 
procent på to år.

Af Anna Törnqvist Jensen 
Foto: Lars Skov

allerød: Hos vandbe-
handlings-virksomheden 
Guldager er miljøet i fokus. 
Virksomheden deltager i 
Carbon-20 projektet og har 
formået at mindske CO2-ud-
slippet med 18 procent på to 
år.

- Vi har kigget på tre ho-
vedområder. Vores brænd-
stofforbrug, vores el-forbrug 
og vores varme-forbrug. Vi 
er begyndt at kigge meget 
mere på, hvor miljøvenlige 
tingene er, siger Svend-Erik 
Vedsø, Production & Logi-
stics Manager i Guldager. 

Guldager har været med 
i Carbon-20 projektet siden 
starten gik 1. januar 2011. 

- Det kom sig egentlig af, 
at vi snakkede med Allerød 
Kommune og startede et 
projekt op for at optimere 
vores produktion, fordi vi 
havde et stort vandforbrug. 
I den forbindelse blev vi 
spurgt, om vi ville deltage og 
der så vi nogle muligheder, 
fortæller Svend-Erik Vedsø. 

Guldager fi k besøg af en 

Energikonsulent, som kom 
med forslag til, hvor der var 
muligheder for at virksom-
heden kunne spare på strøm 
og varme. 

energiklasse og led
- Vi er begyndt at skele me-
get mere til, om tingene er 
energivenlige, siger Svend-
Erik Vedsø. 

Guldager har planer om at 
skifte alle deres lysstofrør 
ud med LED-lamper. 

- Vi forsøger os først med 
LED-lamper i to lokaler og 
undersøger, hvad vi kan 
nedbringe energiforbruget 
med og så er planen, at vi in-
vesterer i LED-lamper i hele 
virksomheden inden for det 
næste års tid, siger Svend-
Erik Vedsø. 

Derudover har virksom-
heden udskiftet deres køre-
tøjer til de 25 medarbejdere, 
der til daglig kører landets 
landeveje tynde. 

- Udover at kigge på kom-
forten, så er vi begyndt at 
kigge meget mere på, hvor 
miljøvenlige bilerne er og 
hvor langt de kan køre på en 
liter diesel, fortæller Svend-
Erik Vedsø. 

Medarbejderne har 
også været på et »Kør 
Grønt«-kursus, hvor de er 
blevet undervist i, hvad de 
selv kan gøre for at mind-
ske CO2-udslippet, når de er 
ude at køre. Desuden er en 
stor del af fi rmaets vindu-
er blevet udskiftet, så de er 

tidssvarende og tætte for at 
spare på varmen. 

- Lige nu venter vi også og 
ser, om der bliver lagt fjern-
varme i området inden for de 
næste par år, eller om vi skal 
udskifte vores gamle gasfyr, 
siger Svend-Erik Vedsø. 

medarbejderne er med 
I Guldager fokuserer man 
også på at inddrage medar-
bejderne så meget som over-
hovedet muligt. 

- Vi appellerer meget til 
den enkelte medarbejder 
om, at de skal huske at sluk-
ke tingene, når de går hjem 
og prøver, at involvere dem 
så meget som overhovedet 
muligt. Meget af det falder 
jo meget naturligt og er også 
noget, man tænker over 
derhjemme. Vi har faktisk 
sparet rigtig meget strøm på 
kun at have udstyret tændt, 
når vi bruger det, siger 
Svend-Erik Vedsø. 

Mange af tiltagene har 
Guldager gennemført sidste 
år og endnu fl ere vil blive 
gjort i år. 

- Effekterne får vi først at 
se i år, men det bliver spæn-
dende at se, hvad effekten af 
det bliver, når vi går ud af 
2013.

Svend-Erik Vedsø er ikke 
i tvivl om, at virksomheden 
vil fortsætte med at være 
miljøbevidste, selvom Car-
bon-20 projektet slutter i år: 

- Vi er ret afklarede med, at 
vi vil fortsætte udviklingen. 

Jeg tror også, det er tenden-
sen, at virksomheder vil fo-
kusere mere på miljøet. 

Firma med miljøet for øje
Virksomheden Guldager har blandt andet fået styr på deres vandforbrug ved denne maskine. 

FAKTA
 Guldager er et vand-

behandlingsfi rma, 
som primært har 
virksomheder og 
boligselskaber som 
kunder. 

 Guldager tilbyder 
korrosionsbeskyt-
telse, som forhindrer 
indvendig tæring af 
vandrør. 

 Desuden tilbyder 
virksomheden afsalt-
ning og blødgøring. 
Det forhindrer blandt 
andet kalkbelægnin-
ger. 

 Guldager udbyder 
også apparater, der 
kan forhindre legio-
nella-bakterier, der 
især kan optræde i 
off entlige bygninger 
såsom svømmehaller, 
hospitaler, plejehjem 
og lignende. Legio-
nella-bakterier kan i 
værste fald koste liv. 

 Vandbehandlingsfi r-
maet har 55 ansatte 
og har adskillige tu-
sinde anlæg installe-
ret rundt om i landet. 

Mestre i kridthuset
Efter nogle magre år ser håndværkere nu tegn på, 
at de lokale mestre kan få lov til at svinge værk-
tøjet, når kommuner reparerer skoler og andre 
kommunale bygninger.

- Der er kommunalvalg til efteråret, og de fl este 
vil gerne vise, at man gør en masse for det lokale. 
Lige nu sporer vi en stærkere lokalpolitisk inte-
resse for at gøre noget for de små og mellemstore 
virksomheder, Vi mener faktisk, at konkurren-
cen bliver hårdere, og priserne skarpere, og at du 
i højere grad kan fremme det lokale erhvervsliv, 
hvilket er nødvendigt for at holde på borgerne i 
mindre byer, siger Frank Korsholm, der er afde-
lingschef i Håndværksrådet.

I Frederikssund Kommune har politikerne 
besluttet at gå væk fra de store totalentrepriser 
og deler i stedet opgaverne ud på mindre bidder 
i såkaldte fagentrepriser, så også de lokale hånd-
værksmestre har mulighed for at byde ind. Den 
vej ser Hørsholms viceborgmester også gerne, at 
man går i hans kommune.

Frederiksborg Amts Avis 11. marts

Post Danmark til byen
Løbsdirektør Jesper Worre præsenterede i går 
ruten til Post Danmark Rundt 2013. Løbet kom-
mer på sidstedagen til at køre igennem en ræk-
ke nordsjællandske byer. Fra Roskilde går turen 
over Slangerup til Lynge, Allerød, Farum og 
Værløse inden kursen sættes mod opløbet på Fre-
deriksberg.

Frederiksborg Amts Avis 8. marts

Vindmølle� rma konkurs
Salget af husstandsvindmøller til private er gået 
fuldstændigt i stå, og det rammer nu vindmølle-
fi rmaet EcoWind i Græsted, der har måttet begæ-
re sig selv konkurs. Hermed ophører et lille grønt 
eventyr, hvor Græsted-fi rmaet på et par år nåede 
at sælge cirka 300 møller, og hvor der i sommer 
var skabt små 30 grønne job. Blandt andet havde 
EcoWind netop etableret egen tårnproduktion i 
Jylland. 

Men et energiforlig i november 2012, der ned-
satte støtten til solceller og husstandsvindmøl-
ler, blev dødsstødet for møllerne, og en politisk 
håndsrækning fra forligspartierne bag energi-
forliget til husstandsvindmøllerne var helt util-
strækkelig, siger Carsten Kock, der måtte gå den 
tunge vej til Skifteretten i Helsingør og begære sit 
eget fi rma konkurs.

- Jeg er bitter og skuffet over en regering, der 
lover og garanterer at ville hjælpe os, og så gør 
det modsatte. Der var ved at komme rigtig mange 
arbejdspladser i det her. Men nu vil mølleleveran-
dørerne satse på Italien og Spanien i stedet, siger 
Carsten Kock. 

Frederiksborg Amts Avis 7. marts
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