
 

 

 
Skulle vi undgå ”gammelt” vand, 
skulle beholderen indrettes med 
kanaler, alternativt udskiftning af 
beholderen med f. eks. ståltanke. 
 
Med en betonbeholder som vores 
ville der være risiko for forhøjede 
indhold af kim og coloforme bak-
terier ved indsivende overflade-
vand – og hermed stor risiko for 
dårlig vandkvalitet. 
 
Ovennævnte analyser og risici 
kunne vi i bestyrelsen ikke sidde 
overhørig, og vi gik i gang med at 
undersøge mulighederne for at få 
en mere sikker og langsigtet løs-
ning for vores rentvandsbeholder. 
 
 

Derfor valgte vi at investere i 2 
ståltanke som rentvandsbeholdere 
og med genanvendelse af den gam-
le rentvandsbeholder som funda-
ment for ståltankene og tankbyg-
ningen. 

 

 

 
fuger i elementsamlinger, som var 
utætte. Her blev der udført en stør-
re renovering af beholderen, hvor 
bl. a. fuger blev udskiftet både i 
vægge og mellem vægge og øvre 
dæk. En renovering væsentlig 
over kr. 100.000. 
 
 I foråret 2018 fik vi beholderen 
inspiceret af Kemic og fik den 
nedslående melding, at samtlige 
fuger skulle skiftes i hele beholde-
ren, da der var udposninger og 
begyndende utætheder i fugerne.  
En udgift på ca. kr. 100.000 og 
med risiko for udskiftning af fu-
gerne igen indenfor få år eller må-
ske en helt ny beholder. 
   
Den nyeste forskning indenfor 
udformning af rentvandsbeholdere 

viste, at firkantede beholdere 
giver problemer med stille-
stående vand. Dette udmønte-
de sig i en rapport med titlen: 
Stillestående vand i rent-
vandsbeholdere, det var i de-
cember 2018. 
 
Rapporten konkluderer, at 
firkantede beholdere som vo-
res har en meget dårlig ud-
formning med risiko for sam-
ling af ”gammelt” vand i 
hjørnerne.  

Rapportens undersøgelser viste 
desuden, at vores beholders volu-
men var i overkanten af, hvad der 
anbefales for en god udskiftning 
af vandet i beholderen. 
Rapporten kan hentes via neden-
stående link: 
https://www.danskevv.dk/
nyheder/afgangsprojekt-
stillestaaende-vand-i-
rentvandsbeholdere/ 

 
 

Som svar på Henrik Ene-
voldsens indlæg her i avi-
sen, vil vi redegøre for de 
tungtvejende årsager til 
ombygningen af vandvær-
ket med udskiftning af vo-
res rentvandsbeholder i be-
ton med 2 ståltanke.  
 

I øvrigt fremlagt og begrundet på 
generalforsamlingen den 20. marts 
2019. 
 

Vores rentvandsbeholder var efter-
hånden snart 50 år gammel og var 
udformet som en firkantet beton-
beholder placeret delvis under jor-
den. 
Vi har brugt mange penge på at få 
den renoveret på grund af utæthe-
der og fuger der forvitrede.  

 
I 1997 blev der konstateret utæthe-
der i flere samlinger i væggene, 
hvorved der indsivede regnvand. 
Her blev vægelementerne efter-
spændt, og der blev lagt en dug 
over beholderen. Fugerne mellem 
vægelementerne blev også skiftet. 
 

I 2007 blev der igen konstateret 
utætheder i beholderen på grund af  
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Denne beslutning blev vedtaget 
ved generalforsamlingen den 20. 
marts 2019 efter behørig oriente-
ring af vores forbrugere via vores 
hjemmeside og på Facebook. 
 

 
Vi har således 
været i dialog 
med nogle af lan-
dets førende 
vandværksspecia-
lister og lyttet til 
den nyeste forsk-
ning indenfor 
vandværkstekno-
logi og med den-

ne baggrund valgt at ændre vores 
rentvandssystem. 
 

Prisen for de nye ståltanke og 
tankbygningen har været 2.1 mill. 
kr., hvilket ikke har bidraget til  

 
en stigning i vandpriserne, men  
betales via henlæggelser i forbin-
delse med tidligere afskrivninger. 
 

Vi forventer en levetid på mindst 
50 år, hvilket svarer til en udgift 
på ca. 100 kr. pr. år pr. forbruger/
husstand. 
 

Henrik Enevoldsen har kendt til 
ovennævnte grundlag, så besty-
relsen står uforstående over for 
Henriks indlæg den 25. maj. 
 
På bestyrelsens vegne. 
Jens Kurt Jensen 

 



 
 
 
  

 



 
 
 
  

  

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

Vores U 7-træner i Andst U&I, 
Martin Hansen, har efter to gode 

sæsoner måttet tage en pause fra 
trænergerningen, og derfor søger 
vi en afløser.  

Med den store lokale opbakning, 

der er i Andst, må det være muligt 
at finde én, gerne to, der kan stå 
for den ene gang ugentlige træ-

ning på Andst Stadion.  

Det kan være en mor eller en far, 
der træder til, og AUI skal nok 
hjælpe med forslag til trænings 

 

 

programmer og andre praktiske 

ting.  

Drenge fra cirka 0. klasse bør og-
så have en chance for at spille 
klubfodbold.  

Kontakt KBF på tlf 40-41-42-57. 
 

Tak til Martin for en fin indsats 
med håb om, at du igen får tid en 

anden gang. 
 
Pigerne på de fire hold i AUI lige 

fra 1. til 6. klasse er allerede i 
fuld gang med træningen, og det 

 

 

 

 

 

foregår i bedste coronastil med 
afstandsregler, få og korte krops-
kontakter, ingen hovedstød el-

ler  brysttæmninger, afspritning 
før og efter træning, og så bruger 
vi ikke overtrækstrøjer. 

 
Men humøret er højt, indsatsen i 
top, og der er også dukket piger 

op, der tidligere har været med i 
AUI.  
 

 

Af Rikke Ulbrandt Henriksen. 
Er dine frikadeller berømte i hele familien, fordi du laver dem med et bestemt tvist? Eller ligger du inde med oldemors unikke op-
skrifter på brownie og citronfromage – som altid er et hit på dessertbordet? Måske har du boet 7 år i Indien og lært at lave en spæn-
dende orientalsk ret? Lad os dele vores bedste opskrifter med hinanden. 
 
Jeg åbner ballet med at dele en anbefalet opskrift på Rabarber-likør: 
500g rabarber – i mindre tern/250g sukker/1 flaske vodka/evt. vanille. 
Rens rabarberne og skær dem i mindre tern. Bland med resten af ingredienserne, eksempelvis i et patentglas, og ryst godt.  
Vend glasset dagligt over de næste dage, så sukkeret bliver opløst.  
Stil den til side i 6 uger – op til 6 måneder. (Så kan vinteren få et pift af sommer). 
Når du ikke kan vente mere, sier du rabarberne fra væsken.  
Likøren kan nydes som den er - eller serveres med isterninger, saft fra ½ lime og danskvand. 
 

Velbekomme  



 

 

  

 

 
 

CURRICULUM VITÆ 
(latin = levnedsløb) 

 
Udtrykket stammer fra den ro-

merske politiker og forfatter Ci-

cero, som brugte det i en tale. 

 

I ældre tid er det også brugt her-

hjemme som betegnelse for den 

selvbiografi diverse lærde menne-

sker skulle afgive. 

 

I dag er udtrykket cv eller CV 

alment udbredt i forbindelse med 

stillingsansøgninger, hvor ansøge-

ren angiver, hvilke uddannelser 

man har taget, og hvilke tidligere 

stillinger man har haft. 

Bevingede  
ORD 

Møller Mikkelsen fra Milo. 
 

Møller Mikkelsen fra Milo 

vejer firehundred kilo. 

Skrædder Søm fra Sebbersund 

vejer femogtyve pund. 

Væver Vollesen fra Varde 

vejer næppe nok det kvarte. 

Lille Ann fra Amsterdam 

vejer bare fire gram. 
 

Halfdan Rasmussen 

Af en rulle stof på 30 meter blev der 
solgt 4 meter mere, end der blev til rest. 
Hvor meget blev der solgt? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  
Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Rikke Ulbrandt Henriksen, 4082-6088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 
 
 

 
 
 

1/6 - 2020 kl. 10.00 
2. pinsedag i kirken 
 

3/6 - 2020 kl. 14.00 og 
4/6 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

7/6 - 2020 kl. 09.00 
Gudstjeneste - Trinitatis 
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