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Skanderborg kan blive et in-
ternationalt center for forsk-
ning i vandteknologi, når en
lang række virksomheder nu
samler deres innovation i det
nybyggede Aquaglobe på
Døjsøvej i Vrold. Ambitio-
nen er ifølge direktør Jens Ba-
strup at udvikle løsninger,
som kan eksporteres til hele
verden.

»Vi har udviklet partner-
skaber med en række virk-
somheder, hvoraf fl��ere ligger
i vores kommune, så vi nu

har den største koncentra-
tion i verden af dygtige vand-
teknologiske virksomheder,«
fortæller han.

»Håbet er, at vi med de her
initiativer og innovation sik-
rer effektivitet og bedre og
billigere produkter for vores
forbrugere, og at man som
partner, der udstiller og er en
del af det her, vil have en in-
teresse i at udvikle vandløs-
ninger, som er så gode, at de
har et eksportpotentiale.«

Nye arbejdspladser
Med øget produktion følger
også en forventning om at
fl��ere medarbejdere i fremti-
den skal være beskæftiget
med vandteknologi i en eller
anden form.

»Vores mål er at få skabt i
hvert fald 1.000 nye arbejds-
pladser i de næste 10 år, men
vi skal også sikre, at de unge
vælger uddannelse, så der
fremover er nogle dygtige
folk klar til at tage de næste
skridt videre,« siger han.

Aquaglobe består indtil vi-
dere af 11 virksomheder,
hvoraf fl��ere ligger i Skander-
borg Kommune. I det nye ho-
vedkvarter skal der udvikles
vandløsninger, som kan væ-
re med at til at nå FN’s ver-

densmål for klima og sikring
af rent vand og sanitet til alle.

Skanderborg Forsynings-
virksomhed A/S, som har
adresse samme sted, er selv
gået foran med et godt eksem-
pel og har reduceret vandta-
bet væsentligt og energifor-
bruget med 15 pct. Med intel-
ligente løsninger er det også
lykkedes at forhindre overløb
af urenset spildevand til na-
turen, forklarer direktøren.

Test i eget anlæg
»Vi udvikler og tester produk-
ter direkte i Skanderborg For-
synings fungerende anlæg, og
det giver stor værdi. Medar-
bejderne kan også gå i dialog
med tilsvarende udenlandske
forsyningsfolk. Det virker rig-
tig stærkt og salgsfremmende,
så det har bestemt en effekt,«
fortæller Jens Bastrup.

Sammen med Kamstrup,
Grundfos og AVK tog Skan-
derborg Forsyning initiativ til
Aquaglobe. Siden er partner-
kredsen udvidet med bl.a. den

Sammen med Kamstrup, Grundfos og AVK tog Skanderborg Forsyning initiativ til Aquaglobe. Siden er partnerkredsen udvidet med bl.a. den lokale virksomhed Silhorko Eurowater
og Teknologisk Institut. Direktør for Aquaglobe er Jens Bastrup. FOTO: ANITA GRAVERSEN

Vandløsningerne til hele verden skal fi��ndes i Skanderborg

Virksomhederne i Aqua-
globe skal komme med
bud på, hvordan frem-
tidens udfordringer med
vand skal håndteres.
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Aquaglobe

Det var virksomhederne 
Kamstrup, Grundfos og AVK,
som sammen med Skanderborg
Forsyningsvirksomhed tog 
initiativ til AquaGlobe som 
ramme om innovative løsninger,
der udnytter synergien i dansk
vandteknologi.

Siden er partnerkredsen udvidet
med Eltronic, Stjernholm, 
Danova, Powel, VIA University
College, Frontmatec, Silhorko
Eurowater og Teknologisk
Institut.

Der er en masse sy-
nergi, og det profes-
sionaliserer vi for at
få omdannet det her
østjyske Water Val-
ley til stedet, hvor
vandteknologien
udvikles.
Jens Bastrup, 
direktør for Aquaglobe



lokale virksomhed Silhorko
Eurowater og Teknologisk
Institut.

»Der er en masse synergi,
og det professionaliserer vi
for at få omdannet det her
østjyske Water Valley til ste-
det, hvor vandteknologien
udvikles,« siger Jens Ba-
strup.

52 mio. kr. i EU-støtte
»Derudover er vi en del af
Cost to Cost Climate Chal-
lenge-programet, som Re-
gion Midtjylland er en del
af, hvor vi har fået 52 mio.
kr. i EU-støtte til at få gen-
nemført nogle af de her kli-
matilpasningsløsninger og
tænke mere kommercielt og
profesionelt,« fortæller han.

I øjeblikket er der 50 med-
arbejdere i Skanderborg For-
syningsvirksomhed. Derud-
over vil forskellige projekt-
grupper hver dag arbejde i
centret. Det er direktørens
forventning, at omkring
10.000 gæster vil besøge

vandcentret i de kommende
år.

»Nu har vi rammen sat op
og skal til at udfylde den. Vi

vil også gerne have udearea-
lerne sat op på en måde, så
det bliver interessant for
borgerne. Det er faktisk et

skønt naturområde, så det
skulle gerne blive sådan, at
man indleder skovturen
her,« siger Jens Bastrup.

»Håbet er, at vi med de her initiativer og innovation sikrer eff��ektivitet og bedre og billigere produk-
ter for vores forbrugere, og at man som partner, der udstiller og er en del af det her, vil have en
interesse i at udvikle vandløsninger, som er så gode, at de har et eksportpotentiale,« siger direktør
Jens Bastrup. FOTO: ANITA GRAVERSEN

Alt er klart til dagens åbning af AquaGlobe. FOTO: ANITA GRAVERSEN
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Norddjurs: En 21-årig mand
blev onsdag anholdt i
Grenaa, efter at bekymrede
borgere havde fortalt til
politiet, at han stod iført
skudsikker vest på Fugle-
vænget og råbte, at han
ville slå nogen ihjel. Han
bar dog ikke noget våben.
Da patruljen kom frem,
traf de lidt derfra den 21-
årige, der straks gik hen
mod politibilen og råbte
op og gestikulerede vold-

somt. Betjentene anholdt
ham og satte ham i hånd-
jern på bagsædet. Her lyk-
kedes det ham at sparke en
siderude i stykker, mens
han truede betjentene.
Manden blev efter anhol-
delsen indlagt på en psyki-
atrisk afdeling, oplyser
Østjyllands Politi. Han
blev sigtet for trusler om
vold mod politiet og for
hærværk på politibilen.

mony

Psykisk syg anholdt 
efter truende adfærd

Favrskov: Fine fodspor i den nyfaldne sne ledte natten til
torsdag politiet frem til en 14-årig dreng, der havde for-
søgt at bryde ind i et hus på Lindkjærvej i Vissing ved
Hadsten. Beboeren i huset vågnede ved, at han hørte no-
get støj fra baggården. Da han stod og op og kiggede ud,
så han en hætteklædt mand, der forsøgte at knuse en ru-
de i hans terrassedør. Da beboeren råbte, hvad vedkom-
mende lavede, stak han af fra stedet til fods. Undervejs
efterlod han nogle meget tydelige sålaftryk, som en pa-
trulje kunne følge hele vejen hen til et vindue ved det
botilbud, hvor den unge bor. Da betjentene fandt den
14-åriges våde sko, der matchede fodsporene, erkendte
han, at han havde forsøgt at bryde ind i huset. Hans for-
ældre og de sociale myndigheder blev herefter underret-
tet. mony

Fodspor førte til mindreårig
gerningsmand

Syddjurs: Onsdag aften ud-
brød der brand i en garage
i Søndermarken i Kolind.
Brandvæsnet fi��k slukket il-
den, men garagen nåede at
blive kraftigt beskadiget.
Branden opstod forment-

ligt, da der løb noget ben-
zin ud af en motorcykel,
som herefter blev antændt
af en gasvarmer. Ingen per-
soner kom noget til ved
branden. mony

Lækket benzin formentlig 
skyld i garagebrand

Favrskov: Fire lokale vælgerforeninger bliver nu til én fæl-
les Venstreforening for hele Favrskov. Det forslag stiller
bestyrelsen for den nuværende kommuneforening i
hvert fald, når der 22. marts er generalforsamling i Hin-
nerup Bibliotek & Kulturhus.

»Det er en proces, som har været undervejs gennem
fl��ere år, og nu er tiden inde,« siger formanden for kom-
muneforeningen Ken Richter i en pressemeddelelse til
avisen.

Så der er nok ingen tvivl om, at bestyrelsens forslag bli-
ver godkendt af medlemmerne, for på de netop afholdte
generalforsamlinger i de lokale vælgerforeninger i Had-
sten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev var der bred enig-
hed om, at én fælles vælgerforening er vejen frem.

»Vores organisation skal selvfølgelig afspejle den kom-
munale struktur, hvor Favrskov er én kommune. Vi sam-
ler kræfterne og vil i stedet nedsætte arbejdsgrupper, der
får ansvaret for forskellige opgaver over kortere eller læn-
gere tid,« forklarer formanden om det nye Venstre i Favr-
skov. ufno

Venstre i Favrskov samler kræfterne

Syddjurs: Lørdag den 6. ok-
tober giver Martin Hall sin
første koncert som sanger i
mere end fem år. Arrange-
mentet fi��nder sted på Fugl-
søcentret. 

Martin Hall bliver til lej-
ligheden akkompagneret
af et ensemble bestående
af fi��re musikere og vil efter
sigende spille et sæt, der
består af egne favoritsange
fra det omfattende katalog
samt enkelte nye numre.

Selvom Hall i 2018 har
40-års jubilæum som ud-
øvende musiker, skal man
næppe forvente nogen no-
stalgisk rejse down memo-

ry lane af den grund, at
han gennem sin lange kar-
riere generelt har gjort,
hvad der passede ham, og
som kunstner konstant
overrasket. I forbindelse
med det omtalte jubilæum
udsender Hall i maj 2018 i
øvrigt albummet ”A Brief
Summary”, en retrospektiv
udgivelse med remakes og
alternative udgaver af hans
eget foretrukne materiale
fra de senere år samt fl��ere
nyere indspilninger – bl.a.
den kommende videosing-
le ”Lesser Gods”.

Billetter købes på fuglso-
ecentret.dk ufno

Hall-bal for første gang i fem år


