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VEJLE: Rent vand er en man-
gelvare mange steder i ver-
den. Det marked har Vejle-
firmaet Sunstone Water
Group Europe fået øje på, og
nu har Sunstone Water
Group indgået et partner-
skab med den kinesiske
virksomhed Kingair.

Den kinesiske partner er
næppe kendt af mange dan-
skere, men det er en virk-
somhed, som er specialist i
aircondition. Den omsætter
for 2,5 mia. kroner og har 80
salgskontorer i Kina. Til
sammenligning har Sunsto-
ne Water Group Europe syv
ansatte i Vejle.

100 mio. om tre år
De to virksomheder har
etableret en ny virksomhed,
Zhejiang Sunstone Water
Treatment Co. Ltd. Vejlen-
serne skal levere teknologi
og viden, mens kineserne
står for produktionen af ud-
styret. Kineserne lægger og-
så et millionbeløb i udvik-
lingen af det nye selskab,
mens Sunstone Water
Group er med for et mindre,
symbolsk beløb.

Ambitionerne er høje.
– I løbet af tre år skal vi nå

en omsætning på 100 mio.
kroner i Kina. Ellers er sam-
arbejdet ikke interessant
for vores kinesiske partner,
siger Mads Schytz Haaning,
der er adm, direktør i Sun-
stone Water Group.

Vejlenserne var i novem-
ber med i en handelsdelega-
tion i Kina for at præsentere
virksomhedens teknologi
til vandrensning, og Kingair
var en af de virksomheder,
der viste interesse.

Kinesere besøgte Vejle
– Da jeg kom hjem modtog
jeg en mail fra Kingair, og i
januar var repræsentanter
fra Kingair og provinsrege-
ringen i Shangyu (i provin-
sen Zhejiang, der ligger syd
for Shanghai, red.) på besøg

i Vejle. Derefter har jeg fire
gange været i Kina af en
uges varighed for at for-
handle, og 30. juni under-
skrev vi en partnerskabsaf-
tale. Meget udvikling i Kina
er politisk styret, og netop
vandrensning er der stort
fokus på, siger Mads Schytz
Haaning.

Sunstone Water Group be-
nytter kendt teknologi fra
blandt andre Grundfos og
Siemens, men sætter tekno-
logierne sammen på en ny
patenteret måde, når virk-

somheden producerer an-
læg til rensning af vand og
spildevand.

Al teknikken kan rummes
ien skibscontainer og place-
res hos kunden, der derefter
får rent vand i den ønskede
kvalitet.

Sunstone Water Group
ejer 49 procent af den nye
virksomhed, mens Kingair
ejer 51 procent.

–Danmark har et godt om-
dømme inden for miljø- og
grøn teknologi i Kina, og for
Kingair er det afgørende, at

der er danske medarbejdere
med i den nye virksomhed.
Vi har derfor ansat en dansk
teknisk direktør i det nye fir-
ma. Det er Henrik Thomsen,
der har arbejdet i Kina de se-
neste fem år, og som kom-
mer fra Sondex, der for en
måned siden blev købt af
Danfoss, siger Mads Schytz
Haaning.

Satser på Sydøstasien
For Sunstone Water Group
Europe er det en bevidst
strategi at satse på marke-
derne i Kina og Sydøstasien.

– I Europa er der typisk
styr på spildevandsrens-
ning, og vand er ikke en
mangelvare på samme må-
de som i andre dele af ver-
den, siger Mads Schytz Haa-
ning.

Han forventer, at det nye
partnerskab i Kina vil give
arbejdspladser i Vejle.

– Produktionen kommer
til at foregå i Kina, men bli-
ver det den succes, vi for-
venter, får vi brug for at an-
sætte ingeniører med kom-
petencer inden for kemi og
biologi og projektledere, si-
ger Mads Schytz Haaning.

Sunstone Water Group
Europe vil også fortsat leve-
re anlæg til vandrensning i
Danmark og Europa, men
det bliver i mindre omfang
end i Kina.

– Vi er netop nu i dialog
om levering af tre anlæg i
Danmark og ét til Grønland,
siger Mads Schytz Haaning.

Vejle-virksomhed venter
millionomsætning i Kina
Succes: Sunstone Water Group vil levere rent vand til kinesiske virksomheder og forventer at omsætte for
100 mio. kr. i Kina om tre år.

Mads Schytz Haaning (i baggrunden) har på et halvt år forhandlet et partnerskab på
plads med kinesiske Kingair. Målet med den fælles virksomhed er at nå en omsætning på
100 mio. kroner i løbet af tre år. arkivfoto: Michael Svenningsen

Af Søren Rahbek
sora@vafo.dk

VEJLE: Udsættelsen af byrå-
dets endelige behandling af
lokalplanen for Gammel-
havn-projektet er spil for
galleriet.

Det mener det radikale
medlem af økonomiudval-
get, Torben Elsig-Pedersen.

Udvalget har besluttet at
afvente afgørelsen i fred-
ningssagen for godsbane-
gården. Hvis planen gen-
nemføres som den ser ud
nu, står den 100 år gamle
bygning til nedrivning. Men
bygningen er nu indstillet
til fredning - og den sags-
gang får lov at køre færdig
inden byrådet siger ja eller
nej til lokalplanen.

Til gengæld vil lokalpla-
nen blive behandlet i både
teknisk udvalg og økono-
miudvalget, så det kun er
byrådets endelige afgørel-
se, der afventer frednings-
sagen.

I udvalget argumenterede
Torben Elsig-Pedersen for,
at man helt afventede et ja
eller nej til fredning - men et
flertal ville det anderledes.
Til det siger den radikale po-
litiker:

– Jeg mener, det er spin fra
borgmesterens side at fore-
give, at han er imødekom-
mende ved at udskyde by-
rådsbehandlingen, for hvis
man kører udvalgsbehand-
lingen igennem i teknisk ud-
valg og økonomiudvalget
tager man reelt ikke hensyn
til de nye oplysninger i sa-
gen. Det er spil for galleriet.

kaare

Radikal
ser 
udsættelse
som spin

FÅRUPSØ: Hvad er en cam-
pist, hvordan bor han og
hvorfor? Det emne findes
der næppe mange bøger
om, og derfor har Helle Kri-
stiansen sat sig for at under-
søge netop de spørgsmål. 

Hun læser pædagogisk
antropologi og er i gang
med skrive speciale fra Dan-
marks Pædagogiske Univer-
sitetsskole i Aarhus. Til dag-
lig bor hun i Jelling med sin
familie. Lige nu er familien
dog flyttet i campingvogn
med tilhørende telt på Få-
rupsø Camping. 

– Jeg har aldrig selv cam-
peret før, men altid været
meget fascineret af, hvor-
dan mennesker kan bo så
tæt. Så mit mål med specia-
let er at undersøge hver-

dagslivet og kulturen mel-
lem mennesker i sådan et
minisamfund, fortæller
hun.

Vil I mødes med mig?
I receptionen på Fårupsø
Camping kan man se et pa-
piropslag fra Helle Kristian-
sen med et billede. Her for-
tæller hun om sit projekt og
spørger campisterne, om de
har lyst til at fortælle om de-
res måde at campere på.

Det har mange af naboer-
ne. Flere af campisterne har
åbnet teltdørene og invite-
ret Helle Kristiansen ind.
Indtil videre er hun stødt på
folk i alle aldre, med forskel-
lig uddannelsesbaggrund
og forskellige grunde til at
bo i campingvogn.

– Man kan skabe hjemlig-
hed på mange måder. Nogle
tager nipsting eller arve-

stykker med i campingvog-
nen, fordi det får dem til at
føle sig hjemme. For andre
er det nok at være tæt på fa-
milien, forklarer hun.

Helle Kristiansen har des-
uden fået lov til at besøge
nogle af campisterne, når de

flytter tilbage i deres helårs-
bolig. På den måde kan hun
se, om der er fællestræk
mellem campingtilværelsen
og deres faste hjem. Indret-
ter børnefamilierne sig mon
på nogenlunde samme må-
de i ferien, som de gør til

hverdag?
Specialet skal hun afleve-

re til juni næste år. Hun og
familien har foreløbig boet i
campingvognen i fire uger.

– Jeg er blevet grebet af de
spændende historier og
livsfortællinger, som folk er
kommet med. Og så er der
forbavsende lidt ballade her
på pladsen. Folk tager me-
get hensyn til hinanden og
er meget hjælpsomme. 

Undersøgelse: Helle Kristiansen flyttede i campingvogn for at undersøge, hvordan campister lever.

Menneske-studium på ferien 
Af Sophie Preisler Nørgaard
redaktionen@egtved-posten.dk

Helle Kristiansen har slået
teltpælene ned på Fårupsø
Camping, hvor hun bor med
børnene Kasper og Mia. Til
hverdag har familien bopæl
i Jelling, hvor faren er land-
mand. Foto: Martin Ravn

Kim Larsen giver
julekoncert i
thansen-arenaen
FREDERICIA: EventC og
Fredericia HK er 10. decem-
ber værter for koncert med
Kim Larsen og Kjukken.
Bandet lægger vejen forbi
thansen Arenaen i Frederi-
cia Idrætscenter.

Opholdet i Fredericia er
del af Kim Larsens efterårs-
turne, som bringer ham
rundt til scener landet over
og hvor publikum skal
præsenteres for både gam-
melt og helt nyt materiale.

Kim Larsen og Kjukken
udsender i dag en ny single
Moder Jord, som er for-
løber for den nye cd, som
udkommer til efteråret.

EventC og Fredericia HK
har tidligere med succes
budt op til bal med Kim
Larsen og Kjukken. Senest i
2010. 

Koncerten var den første
med FHK og EventC som
arrangører. Siden har part-
nerne stået bag koncerter
med bl.a. Rasmus Seebach
og Christopfher.


