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GRÅSTEN
7.30-16.30: Gråsten Slotsha-
ve
8-16: Förde-Schule, Alnor,
Bomhusvej 4: Fotoudstilling 
9.30-16.15: Gråsten Turistbu-
reau
10-17.30: Papirmuseets By 
10-17: Containerplads Ravns-
bjergvej
13-17 Gråsten Bibliotek

BROAGER
7-17: Containerplads Nybøl-
norvej
13-17: Broager Bibliotek

SUNDEVED
13-17: Sundeved Bibliotek
14-17: Containerplads Kasmo-
sevej

KVINDEKRISECENTER
Døgnvagt, telefon 7442 0528

POLITIET
Broager, Gråsten, Sønderborg,
tlf. 114

tid og sted

MÆRKEDAGE

25-ÅRS JUBILÆUM
Social- og sundhedshjælper
Bente Tankred, Dyrkobbel
133, Gråsten, ansat ved Grå-
sten Plejecenter har 25 års ju-
bilæum ved Sønderborg
Kommune lørdag den 6. fe-
bruar

MÆRKEDAGE

75 ÅR
Karl Christensen, Bryggen
13, Gråsten, fylder lørdag den
6. januar, 75 år.

navne

VEJRLIG

Foredrag om
Glücksburgere aflyst
BROAGER: Lokalhistorisk For-
ening for Broagerland aflyser
et foredrag i aulaen på Broa-
ger Skole mandag klokken
19.30. Det sker på grund af
vintervejret. 

Det var Carsten Porskrog
Rasmussen, der skulle have
talt om glücksburgerne og
hertugdømmets besiddelser
på Broagerland. Den lokalhi-
storiske forening vil forsøge
at gennemføre foredraget på
et senere tidspunkt. grolle

INDSÆTTELSE

Ny præst tiltræder
i Egernsund
EGERNSUND: Søndag den 7.
februar kl. 14 indsættes cand.
Theol. Mai-Britt J. Knudsen
som sognepræst i Egernsund
Kirke. Efter gudstjenesten er
der et let traktement i konfir-
mandstuen i Egernsund Præ-
stegård. lk

RENDBJERG: 60.000 liter vand i
døgnet. Så meget frygtede Bjarne
Bohsen fra Egernsund Vandværk, at
der var løbet ud i et hus i sommer-
husområdet Rendbjerg. 

Så galt gik det heldigvis ikke.
Egernsund Vandværk konstatere-

de lækagen i weekenden, og siden
gik den vilde jagt for at finde det rig-
tige sommerhus, få fat på ejeren
samt selvfølgelig få stoppet hullet.

Heldigvis var vandet ikke løbet ud
i sommerhuset, der nu er konstate-
ret at ligge på adressen Bredmaj 89.

Grundejer Nis Iversen fra Gråsten
har det ikke godt med nyheden om
lækagen, men glæder sig over, at
vandet i det mindste ikke kom ind i
huset og lavede store vandskader.

– Men uanset hvad er det nogle
trælse penge, jeg kommer af med,
sagde han.

Vandet er bogstavelig talt rendt
ud i sandet. Jorden under sommer-
husområdet består nemlig af sand-
jord, og den har opsuget hele læka-
gen.

Den frostsprængte vandledning
er udbedret af Egernsund VVS.

– Det var heldigvis kun en mindre

frostsprængning, så det var ikke så
alvorligt, fortæller Hans Peter Mat-
zen fra Egernsund VVS.

Sure penge
Det har alvorlige, økonomiske kon-
sekvenser for sommerhusejeren,
hvis det bliver konstateret, at ejeren
for eksempel ikke har haft varme i
sommerhuset eller har glemt at
slukke for vandets stophane. Vandet
alene koster 3000 kroner i døgnet,
og hvis vandrøret er sprunget, fordi
sommerhusejeren har villet spare
på varmen, hjælper forsikringssel-
skabet ikke.

Vandrør sprang: Hus
undgik oversvømmelse

Her er vandet løbet ud og blevet opsuget af sandjorden. Det er vel det eneste sted i miles omkreds, hvor der er mulighed for at se grønt græs. FOTO: TIMO BATTEFELD

Af Anne Kleemeyer Kiil
Tlf. 7342 5117, aki@jv.dk

LÆKAGE: Egernsund Vand-
værk opdagede i weeken-
den en alvorlig lækage. Rø-
rene i et hus i sommerhus-
området ved Rendbjerg
var sprunget læk, men en
hurtig indsats afværgede
katastrofen.

FAKTA

.PÅ EGET ANSVAR
Grundejere skal huske, at de selv
har ansvar for at holde øje med de-
res huse. Man skal lukke for den ud-
vendige stophane og derefter lade
vandhanerne løbe, så alt vandet er
ude af systemet. Alternativt kan
man holde varmen tændt i huset,
så der ikke er mulighed for frost i
rørene.

RENDBJERG: – Vi har indtil nu haft
den mening, at en telefonkæde ikke
var nødvendig. Men det kan godt
være, det skal ændres nu, fortæller

formand for Grundejerforeningen
Rendbjerg, Bent Pedersen, efter
den lækage, der kunne have resul-
teret i en kæmpe vandskade i et af
sommerhusene.

Grundejerforeningen har allere-
de nu en delvis liste over medlem-

mernes mail-adresser, og det kunne
også være en mulighed. 

Men på en eller anden måde skal
der fremover være mulighed for at
kontakte sommerhusejerne i nød-
stilfælde. 

I tilfældet med vand-lækagen i

dag var den eneste mulighed at sen-
de et af bestyrelsesmedlemmerne,
Peter Bertram, ud i området i trak-
tor for at køre rundt og forsøge at
finde noget mistænkeligt.

Af Anne Kleemeyer Kiil
Tlf. 7342 5117, aki@jv.dk

Formand: Nu skal vi have folks numre

Sommerhuset er klædt i sne, men den er forsvundet lige omkring sommer-
huset, fordi en masse vand er løbet ud.


