MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
2020-12-10 Akut opstået graveskade på hovedledning på Alfarvejen
Pga. graveskade på hovedledning på Alfarvejen oplevede flere forbrugere lavere tryk/intet vand i
tidsrummet ca. 13.32 - 13.58.
Kastholmvej 2 var uden vand frem til kl. 16.45.
2020-12-10 Udbedring af brud på jordledningen ved Alfarvejen 17
Der var yderligere et brud på jordledningen til Alfarvejen 17. Hele jordledningen blev udskiftet.
2020-12-01 Udbedring af brud på jordledningen ved Alfarvejen 17
Brud på jordledningen til Alfarvejen 17 blev udbedret, og der blev opsat målerbrønd.
2020-10-27 Sløjfning af brandstandere på Byvejen, Hovedvejen og i Lysholmparken
Pga. sløjfning af 4 brandstandere, var der tirsdag den 27. oktober 2020 i tidsrummet kl. 8.30
- 12.30 lukket jf. nedenstående:
Kl. 8.30 - 8.50
- Hovedvejen 180 - 190 (lige numre)
Kl. 9.00 - 9.30
- Hovedvejen 199 - 215 og 219 - 221 (ulige numre)
Kl. 9.55 - 10.20
- Lysholmparken 1 - 72
Kl. 10.50 - 12.30
- Byvejen 47A - 59 (ulige numre)
- Byvejen 28A og 30A - 38 (lige numre)
2020-10-22 Sløjfning af brandstandere på Alfarvejen og Åholmvej
På grund sløjfning af 4 brandstandere, var der torsdag den 22. oktober 2020 i tidsrummet 7.45 11.35 lukket jf. nedenstående:
Kl. 7.45 - 10.20
- Åholmvej
Kl. 7.45 - 10.20
- Alfarvejen 51 og 57
- Hovedvejen 136 A - 138C (lige numre)
- Lysholmparken
- Åholmvej
Kl. 8.40 - 9.30
- Alfarvejen 35, 39A - 49C (ulige numre)
- Alfarvejen 28 - 38 (lige numre)
- Søndertoften 1
Kl. 11.00 - 11.35
- Alfarvejen 15 - 33 (ulige numre)
- Alfarvejen 14 - 26 (lige numre)
- Fugletoften 25
- Nørretoften 1
- Smedetoften 1 og 2
2020-10-07 Sløjfning af brandstandere i Skovens Kvarter
På grund af sløjfning af brandstandere i Skovens Kvarter, var der onsdag den 7. oktober 2020 i
tidsrummet 10.00 - 11.45 lukket for vandet til:
- Birkens Kvarter 1 - 8
- Bøgens Kvarter 1 - 8
- Egens Kvarter 1 - 8
- Elmens Kvarter 1 - 8
- Lindens Kvarter 1 - 9
- Lærkens Kvarter 2 - 8
- Poplens Kvarter 1 - 6
- Rønnens Kvarter 1, 3 - 6
2020-10-07 Sløjfning af brandstandere i Baunehøj
På grund af sløjfning af brandstandere i Baunehøj, var der onsdag den 7. oktober 2020 i
tidsrummet 8.00 - 9.45 lukket for vandet til:
- Baunehøj 1 - 110
- Tokkerupvej 2 A
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2020-08-27 Ny stikledning til Lysholmparken 40
På grund af udskiftning af stikledning til Lysholmparken 40, var der torsdag den 27. august 2020 i
tidsrummet 10.05 - 15.55 lukket for vandet til:
- Lysholmparken 36 - 72 (lige numre)
2020-07-29 Strømafbrydelse på Kirkebjerg Værket
På grund af en af strømafbrydelse i tidsrummet 10.04 - 10.42 var de forbrugere der forsynes fra
Kirkebjerg Værket uden vand i førnævnte tidsrum.
2020-07-22 Udbedring af lækage på Assendløsevejen
På grund af lækage på Assendløsevejen, var der onsdag en 22. juli 2020 i tidsrummet 8.15 - 10.20
lukket for vandet til:
- Assendløsevejen
- Hovedvejen 102 - 106 (lige numre)
Pga. af renskylning, blev der først åbnet for vandet til Assendløsevejen 2 og 4 kl. 11.30.
2020-07-15 Lækagesøgning på Assendløsevejen
På grund af lækagesøgning på Assendløsevejen, var der onsdag en 15. juli 2020 i tidsrummet 12.15
- 13.40 lukket for vandet til:
- Assendløsevejen
- Hovedvejen 102 - 106 (lige numre)
2020-06-25 Udskiftning af vandmåler m.m. ved Alfarvejen 48
På grund af ændring af vandinstallation i målerbrønd ifm. udskiftning af vandmåler ved Alfarvejen
48, var der torsdag den 25. juni 2020 i tidsrummet 9.10 - 10.25 lukket for vandet til:
- Alfarvejen 48 - 52 (lige numre)
- Alfarvejen 61
- Birkholmvej
2020-06-10 Nye stikledninger til Rønnens Kvarter 3 og 4
På grund af udskiftning af stikledninger og etablering af målerbrønde til Rønnens Kvarter 3 og 4,
var der onsdag den 10. juni 2020 i tidsrummet 10.30 - 11.22 lukket for vandet til:
- Rønnens Kvarter 1 og 3 – 6
2020-03-09 Ny stikledning til Møllegårdsvej 8
På grund af udskiftning af stikledning til Møllegårdsvej 8, var der mandag den 9. marts 2020 i
tidsrummet 10.30 - 11.15 lukket for vandet til:
- Møllegårdsvej 2 - 8 (lige numre)
2020-03-09 Udbedring af graveskader på hovedledning udfor Lavringe Mosevej
På grund af udbedring af graveskade på hovedledning udfor Lavringe Mosevej, var der mandag den
9. marts 2020 i tidsrummet 7:45 - 8:30 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 36 og 38
- Lavringe Mosevej 2
2020-02-17 Tilslutning af hovedledning i Skelvej til ny hovedledning
På grund af tilslutning af hovedledningen i Skelvej til ny hovedledning i Hovedvejen, var der
mandag den 17. februar 2020 i tidsrummet 9.22 - 14.15 lukket for vandet til:
- Skelvej 1, 3 - 9
2020-02-17 Tilslutning af eksisterende hovedledning til ny hovedledning
På grund af tilslutning af eksisterede hovedledning til ny hovedledning udfor Tolstrupvej 70, var der
mandag den 17. februar 2020 i tidsrummet 8.00 - 11.00 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 270 - 310
- Lammestrupvej 60
2020-02-12 Udbedring af graveskade på stiledning til Hovedvejen 250
På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 250, var der tirsdag den 11.
februar 2020 i tidsrummet 8.25 - 9.00 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 250, 270 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 275
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 68
2020-01-15 Udbedring af graveskader på stikledning til Hovedvejen 260
På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 260, var der onsdag den 15.
januar 2020 i tidsrummet ca. 12:30 - ca. 14:00 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 242 - 263 og 270 - 310 (lige numre)
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- Hovedvejen 275
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 59, 68 og 72
2020-01-13 Søgning af stikledning til Tolstrupvej 59
På grund af søgning af stikledning til Tolstrupvej 59, var der mandag den 13. januar 2020 i
tidsrummet 8.30 - 9.45 afbrudt for vandforsyningen til:
- Tolstrupvej 59, 68 og 72
2020-01-09 Tilslutning af Tolstrupvej 53, 55 og 57 til ny hovedledning
På grund af tilslutning af Tolstrupvej 53, 55 og 57 til ny hovedledning, var der torsdag den 9. januar
2020 i tidsrummet 11.05 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til:
- Tolstrupvej 53, 55, 57, 59, 68 og 72
2020-01-07 Tilslutning af Tolstrupvej 71 til ny hovedledning
På grund af tilslutning af Tolstrupvej 71 til ny hovedledning, var der tirsdag den 7. januar 2020 i
tidsrummet 13.40 - 13.50 afbrudt for vandforsyningen til:
- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)
2019-12-12 Udbedring af graveskader på stikledning til Hovedvejen 264
På grund af udbedring af 2 graveskader på stikledningen til Hovedvejen 264, var der torsdag den
12. december 2019 i tidsrummet ca. 10:15 - ca. 10:50 og ca. 14:30 - ca. 15:30 lukket for vandet
til:
- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 275
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)
2019-11-22 Tilslutning af Mannerupvej 1 - 17 til ny hovedledning
På grund af tilslutning af hovedledningen som forsyner Mannerupvej 1 - 17 til ny hovedledning,
var der fredag den 22. november 2019 i tidsrummet 8.55 - 11.25 afbrudt for vandforsyningen til:
- Mannerupvej 1 – 17
2019-10-15 Udbedring af graveskade på stikledning til Hovedvejen 262
På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 262, var der tirsdag den 15.
oktober 2019 i tidsrummet 9.20 - 10.40 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 245 - 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)
2019-10-02 Udbedring af graveskade på stikledning til Hovedvejen 264
På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 264, var der onsdag den 2.
oktober 2019 i tidsrummet 15.30 - 16.10 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 245 - 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)
2019-09-26 Tilslutning af ny hovedledning til Avnstrup
På grund af tilslutning af ny hovedledning til Avnstrup, var der torsdag den 26. september 2019 i
tidsrummet 9.15 - 12.15 afbrudt for vandforsyningen til:
- Hestehavevej 44 - 46
- Hovedvejen 192- 310 (lige numre)
- Hovedvejen 217, 221- 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Mannerupvej 1 - 17
- Skelvej 1 - 9
- Skovvej 1 - 12
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- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)
2019-09-24 Manglende strøm til Kirkebjerg Værket
Pga. overgravning af elkablet der forsyner Kirkebjerg Værket, var de forbrugere der er beliggende
syd for Alfarvejen uden vand i tidsrummet ca. 9.50 - 10.35.
2019-09-05 Udbedring af graveskade på stikledning til Hovedvejen 247
På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 247, var der torsdag den 5.
september 2019 i tidsrummet 12.00 - 12.40 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 245 - 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)
2019-08-28 Ny stikledning til Hovedvejen 233B
På grund af udskiftning af stikledning og flytning af målerbrønd til Hovedvejen 233B, var der
onsdag den 28. august 23019 i tidsrummet 14.55 - 15.20 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 233B
- Mannerupvej 1 – 17
2019-07-26 Lækage på jordledning på Byvejen 22A
På grund af udbedring af lækage på jordledning til Byvejen 22A, var der fredag den 26. juli 2019 i
tidsrummet 12.20 - 13.10 lukket for vandet til:
- Byvejen 2 - 8 og 14 - 24A (lige numre)
019-07-24 Lækage på jordledning på Byvejen 22A
På grund af midlertidig udbedring af lækage på jordledning til Byvejen 22A, var der onsdag den 24.
juli 2019 i tidsrummet 14.30 - 16.15 lukket for vandet til:
- Byvejen 2 - 8 og 14 - 24A (lige numre)
2019-05-28 Ingen fund af Chlorothalonil-amidsulfonsyre
Flere steder i landet er der for nylig fundet rester af nedbrydningsproduktet Chlorothalonilamidsulfonsyre i drikkevandet. Stoffet er IKKE fundet i nogle af MidtSjællands Vandforsynings 6
boringer.
Det er et svampemiddel der har været godkendt i Danmark i perioden 1982 - 2000. Chlorothalonil
blev brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland,
samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.
Stoffet har desuden været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling.
2018-10-15 Kontrollukning af hovedstophaner
I perioden den 15. oktober til 19. oktober 2018 blev ca. 60 hovedstophaner i ledningsnettet
kontrollukket. Udover at kontrollere at de virker, forebygges det samtidig at de ruster fast.
Lukningen af den enkelte hovedstophane tog maksimalt 5 - 10 minutter, og skete i tidsrummet
16.00 - 21.00, og medførte kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.
2018-10-16 Ny stikledningsventil til Hovedvejen 157
På grund af udskiftning af stikledningsventil til Hovedvejen 157, var der tirsdag den 16. april 2018 i
tidsrummet 15.00 - 17.00 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 157, 159 og 162
2018-08-20 Ny rørføring målerbrønd på Alfarvejen 48
På grund af ny rørføring i målerbrønd på Alfarvejen 48, var der mandag den 20. august 2018 i
tidsrummet 9.00 - 9.30 lukket for vandet til:
- Alfarvejen 48 - 52 (lige numre)
- Alfarvejen 61
- Birkholmvej
2018-07-23 Sløjfning af brandhane i Baunemosen
På grund af sløjfning af brandstander i Baunemosen, var der mandag den 23. juli 2018 i tidsrummet
8.00 - 10.15 lukket for vandet til:
- Baunemosen 1- 18
2018-04-26 Ingen fund af 1-2-4 Triazol
I foråret kom et nyt pesticid i medierne. Denne gang var det 1-2-4 Triazol. Som ansvarlig
bestyrelse, har vi naturligvis også fået analyseret for dette stof. Også denne gang viste
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analyseresultaterne, at vores vandkvalitet er helt i top, da stoffet ikke blev fundet i nogle af vores 6
boringer.
2018-04-26 Ny stikledning til Lysholmparken 102
På grund af udskiftning af stikledning til Lysholmparken 102, var der torsdag den 26. april 2018 i
tidsrummet 10.00 - 10.15 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 136 A - 138 C (lige numre)
- Lysholmparken 73 – 106
2018-04-26 Sløjfning af stikledning til Hovedvejen 184
Ifm. sløjfning af stikledning till til Hovedvejen 184, var der torsdag den 26. april 2018 i tidsrummet
8.25 - 8.35 og 10.15 - 10.30 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 180 - 190 (lige numre)
2018-04-25 Forberedelse til sløjfning af stikledning til Hovedvejen 184
Ifm. forberedelse af sløjfning af stikledning till til Hovedvejen 184, var der onsdag den 25. april
2018 i tidsrummet 12.45 - 13.15 lukket helt eller delvis for vandet til:
- Hovedvejen 180 - 190 (lige numre)
2018-04-09 Nye stikledninger til Lysholmparken 64 og 66
På grund af udskiftning af stikledninger til Lysholmparken 64 og 66, var der mandag den 9. april
2018 i tidsrummet 11.35 - 11.50 og 14.30 - 16.30 lukket for vandet til:
- Lysholmparken 36 - 72 (lige numre)
2018-02-20 Lækagesøgning på Byvejen, Møllegårdsvej og Lysholmparken
Der blev tirsdag den 20. februar 2018 i tidsrummet 8.00 - 11.15 foretaget lækagesøgning på
Byvejen, Møllegårdsvej og i Lysholmparken med håb om, at finde vandspild svarende til ca. 800
liter i timen.
Følgende formodede lækager blev fundet:
- Byvejen 44: Messing fejl på vandmåler. Udbedret 2018-02-20.
- Lysholmparken 64: Lækage på stikledningen. Udbedret 2018-04-09.
- Lysholmparken 66: Lækage på stikledningen. Udbedret 2018-04-09.
- Lysholmparken 102: Lækage på stikledningen. Udbedret 2018-04-26
2018-02-17 Lukning for vandet til Lejrevej, Lavringe Mosevej og Hovedvejen 36 – 38
I forbindelse med lækagesøgning, var der lørdag den 17. februar 2018 i tidsrummet 01.00 - 02.00
lukket for vandet til Lauringe Mosevej og Hovedvejen 36 - 38.
I forbindelse med lækagesøgning, var der lørdag den 17. februar 2018 i tidsrummet 02.00 - 03.00
lukket for vandet til Lejrevej (Allerslev Huse).
2018-02-10 Lukning for vandet på Åholmvej
I forbindelse med lækagesøgning, var der lørdag den 10. februar 2018 i tidsrummet 00.00 - 01.00
lukket for vandet til Åholmvej.
2018-01-01 Flytteopgørelse ifm. ejendomssalg
Fra den 1. januar 2018 udarbejder Osted Vandværk en flytteopgørelse, som afregnes direkte med
sælger.
Der vil herefter blive sendt ny opkrævning til køber, indeholdende aconto opkrævning for resten af
året.
Sælger skal således ikke, fra den 1. januar 2018 via f.eks. refusions-opgørelsen medtage afregning
af vand overfor ny ejer.
2017-12-07 Ny stikledning på Skelvej 3
På grund af udskiftning af stikledning til Skelvej 3, blev der torsdag den 7. december 2017 i
tidsrummet 10.30 - 12.00 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 242 - 310
- Lammestrupvej 60
- Skelvej 1 og 3 - 9
- Tolstrupvej 53 – 72
2017-09-07 Etablering af målerbrønd ved Lysholmparken 66
Der blev etableret målerbrønd ved Lysholmparken 66. Arbejdet blev udført uden at lukke for vandet
til Lysholmparken 36 - 72 (lige numre).
2017-08-10 - 12 Flytning af hovedledning fra mark til vej
På grund af flytning af vandledning beliggende i marken bag om Hestehavevej 36, var der lørdag
den 12. august 2017 i tidsrummet 7.35 - 11.25 lukket for vandet af flere omgange til:
- Hestehavevej 34 – 38
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2017-07-27 Ny hovedstophane på Lykkesholmvej
På grund af udskiftning af defekt hovedstophane på Lykkesholmvej, blev der fredag den 27. juli
2017 i tidsrummet 12.30 - 13.00 lukket for vandet til:
- Bregnetvedvej 20 - 25
- Lykkesholmvej 1- 20
2017-04-04 Ny stikledning på Skelvej 5
På grund af udskiftning af stikledning til Skelvej 5, blev der tirsdag den 4. april 2017 i tidsrummet
8.55 - 12.55 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 242 - 310
- Lammestrupvej 60
- Skelvej 1 og 3 - 9
- Tolstrupvej 53 – 72
2017-03-31 Brand på Jonstrupvej
Fredag morgen var der gårdbrand på Jonstrupvej. Se video på youtype.com.
2017-03-24 Ny stikledning på Birkholmvej 3
På grund af udskiftning af stikledning til Birkholmvej 3, blev der fredag den 24. marts 2017 i
tidsrummet 9.50 - 10.20 lukket for vandet til:
- Birkholmvej
2017-01-01 Nytårsaflæsning af vandmålerne
Som følge af fjernaflæsning af målerne, skulle forbrugerne for første gang ikke selv indberette
måleraflæsning til vandværket.
2016-11-22 Sidste vandmåler skiftet
I løbet af sommeren og efteråret, er alle vandmålere blevet skiftet til en elektronisk fjernaflæst
model. I dag blev den sidste skifte.
2016-10-19 Ny stikledning til Byvejen 5B
På grund af etablering af ny stikledning til Byvejen 5B, blev der onsdag den 19. oktober 2016 i
tidsrummet 11.45 - 14.45 lukket for vandet til:
- Byvejen 5 - 11 (ulige numre)
- Hovedvejen 108
2016-10-13 Tilslutning af Lavringe Mosevej 2
På grund af tilslutning af Lavringe Mosevej 2, blev der torsdag den 13. oktober 2016 i tidsrummet
11.05 - 14.25 lukket for vandet til:
- Hovedvejen 36 og 38
2016-10-10 Ekstraordinær generalforsamling
På 2. ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet, at sammenlægge sig med Kirkebjerg
Vandværk I/S pr. 1. januar 2017, med Osted Vandværk A.m.b.a. som det fortsættende vandværk.
2016-09-19 Brand på Alfarvejen 57 (MM Vision m.fl.)
I løbet af aftenen og natten, brænde en del af bygningen på Alfarvejen 57 ned. Osted Vandværk
leverede ca. 698 m3, til brug for brandslukningen. Se flere videoer på youtube.com.
2016-09-19 Ekstraordinær generalforsamling
På 1. ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at sammenlægge sig med Kirkebjerg
Vandværk I/S pr. 1. januar 2017, med Osted Vandværk A.m.b.a. som det fortsættende vandværk.
Det skulle dog holdes en generalforsamling mere, da der ikke var mødt nok forbrugere frem, til at
kunne tage beslutningen på en generalforsamling.
2016-09-09 Tilslutning af Baunemosen 17
På grund af uforudsete forhold i forbindelse med etablering af målerbrønd ved Baunemosen 17, blev
der torsdag den 8. september 2016 i tidsrummet 8.00 - 8.45 lukket for vandet til:
- Baunemosen 1 - 10 og 14 – 18
2016-08-27 Udskiftning af måler i sektionsbrønd ved Toftekæret
På grund af udskiftning af vandmåler i sektionsbrønd ved Toftekæret, blev der lørdag den 27.
august 2016 i tidsrummet 6.00 - 6.45 lukket for vandet til Toftekæret 1 - 34.
2016-08-11 Udskiftning af defekt ventil før vandmåler
På grund af manglende stikledningsventil ved skel, og udskiftning af defekt ventil før måler på
Byvejen 22 A, blev der torsdag den 11. august 2016 i tidsrummet kl. 9.05 - 9.35 lukket for vandet
til:
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- Byvejen 2 - 8 (lige numre)
- Byvejen 12 - 24 B (lige numre)
2016-08-08 Montering af vandmålere i sektionsbrønd på Lykkesholmvej
På grund af montering af vandmålere i sektionsbrønd på Lykkesholmvej, blev der mandag den 8.
august 2016, lukket for vandet fra kl. 11.45 - 12.45 for:
- Bregnetvedvej
- Lykkesholmvej
2016-08-08 Montering af vandmålere i sektionsbrønd på Alfarvejen
Efter montering vandmålere i sektionsbrønd dækkende Alfarvejen, Engtoften, Nørretoften,
Smedetoften, Søndertoften, Toftekæret, Flintebjerg, Flintevænget, Baunehøj og Baunemosen, vil
der efterfølgende kunne forekomme misfarvning af vandet.
2016-07-10 Lukning for vandet i Baunehøj
På grund af udskiftning af defekt stikledningsventil, som ikke kunne åbnes efter lukning, ved
Baunehøj 64, blev der søndag den 10. juli 2016, lukket for vandet fra kl. 18.20 og frem til kl. 20.15
for:
- Baunehøj 1 - 110
- Tokkerupvej 2 A
2016-05-23 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark
På grund af udskiftning af stikledninger til Lysholmparken 84 og 86, blev der mandag den 18. maj
2016, lukket for vandet fra kl. 14.15 til kl. 14.30 for:
- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)
2016-05-18 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark
På grund af brud på stikledning til Lysholmparken 84, blev der onsdag den 18. maj 2016, lukket for
vandet fra kl. 14.45 til kl. 15.30 for:
- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)
2016-01-23 Lukning for vandet på Assendløsevejen m.fl.
På grund af frostsprængt vandmåler, blev der lørdag den 23. januar 2016, lukket for vandet fra kl.
12.30 til kl. 12.40 for:
- Assendløsevejen
- Hovedvejen 102 - 106 (lige numre)
2016-01-09 Lukning for vandet i Baunehøj
På grund af brud på stikledning til Baunehøj 30, blev der lørdag den 9. januar 2016, lukket for
vandet fra kl. 8.55 og frem til kl. 12.05 for:
- Baunehøj 1 - 110
- Tokkerupvej 2 A
Lækagen var en af de større, og gav ca. 25 m3 i timen, svarende til 7 liter i sekundet. Forestil dig,
at du næsten kan fylde en 10 liters spand på 1 sekund.
2016-01-08 Lukning for indberetning af måleraflæsning via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af måleraflæsning via vandværkets hjemmeside.
2015-12-06 Måleraflæsning 2015
Aflæsningskort uddeles i perioden den 7. december til 13. december 2015. Der er åbnet for
indberetning via vandværkets hjemmeside.
2015-10-29 Idriftsættelse af nødstrømsgenerator
Nødstrømsgeneratoren blev sat i drift. Osted Vandværk er således i stand til at opretholde
vandforsyningen, selv om elforsyningen måtte mangle.
2015-07-07 Lukning for vandet til en del af Byvejen
På grund af ledningsarbejde på vandværket, var der i tirsdag den 7. juli 2015 i tidsrummet kl.
13.40 - ca. 15.15 lukket for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre).
2015-07-07 Lukning for vandet i en del af Baunemosen
På grund af udskiftning af 3 stikledningsstophaner, var der i tirsdag den 7. juli 2015 i tidsrummet
kl. 10.50 - 11.35 lukket for vandforsyningen til Baunemosen 1 - 10 og 14 - 18.
2015-07-02 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark
På grund af brud på stikledning til Lysholmparken 85, blev der torsdag den 2. juli 2015, lukket for
vandet fra kl. 11.30 til kl. 11.55 for:
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- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)
2015-06-08 Lukning for vandet i Baunemosen
Det viste sig, at ledningsarbejdet kunne laves uden at lukke for vandet i Baunemosen, som tidligere
annonceret.
2015-06-01 Lukning for vandet på Assenløsevej m.fl.
På grund af brud på hovedledningen ved Osted Fri- og Efterskole, blev der mandag den 1. juni
2015, lukket for vandet fra kl. 12.05 til 12.35 for:
- Assenløsevej
- Hovedvejen 102, 104 og 106
2015-04-09 Lukning for vandet i en del af Baunemosen
På grund af udskiftning af en utæt stikledningsstophane, var der i torsdag den 9. april 2015 i
tidsrummet ca. kl. 9.00 - ca. 10.00 lukket for vandforsyningen til Baunemosen 1 - 10 og 14 - 18.
2015-01-26 Strømsvigt
På grund af strømsvigt i tidsrummet 8.40 - 9.05, var vandforsyningen afbrudt.
2015-01-08 Lukning for indberetning af måleraflæsning via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af måleraflæsning via vandværkets hjemmeside.
2015-01-01 Sammenlægning af Allerslev Huse Vandværk og Osted Vandværk
I dag er sammenlægning af Allerslev Huse Vandværk og Osted Vandværk en realitet. Forbrugerne i
Allerslev Huse bydes velkommen.
2014-12-07 Måleraflæsning 2014
Aflæsningskort uddeles i perioden den 8. december til 14. december 2014. Der er åbnet for
indberetning via vandværkets hjemmeside.
2014-11-24 Lækage på jordledningen på Lejrevej 74
Efter at der i 4 dage have været øget natforbrug på ca. 1 m3 i timen og øget døgnforbrug på ca. 24
m3 i timen, begyndte bestyrelsen at lede efter årsagen. Efter 2 dages søgen, blev lækagen sporet
til jordledningen på Lejrevej 74, som dagen efter fik den udbedret.
2014-09-15 Levering til Allerslev Huse Vandværk
I dag påbegyndte Osted Vandværk levering af vand til Allerslev Huse. Resten af året køber Allerslev
Huse Vandværk vand af Osted Vandværk. Pr. 1. januar 2015 sammenlægges de 2 vandværker, og
forbrugerne i Allerslev Huse Vandværk bliver medlem af Osted Vandværk.
2014-08-14 Lukning for vandet på en del af Byvejen m.fl.
På grund af tilslutning af ny hovedledning til Allerslev Huse, var der torsdag den 14. august 2014
lukket for vandforsyningen til:
- Byvejen 40 - 64 (lige numre)
- Byvejen 61
- Hovedvejen 36
- Møllegårdsvej
Der var lukket i tidsrummene:
- Kl. 8.10 - 8.55: Alle ovennævnte
- Kl. 8.55 - 16.20: Byvejen 64 og Hovedvejen 36
- Kl. 16.20 - 18.35: Alle ovennævnte
2014-07-02 Lukning for vandet på del af Alfarvejen
På grund af brud på hovedledningen, var der onsdag den 2. juli 2014, i tidsrummet 8.20 - 12.25
afbrudt for vandforsyningen til:
- Alfarvejen 28 - 38 (lige numre)
- Alfarvejen 35, 39A - 49C (ulige numre)
- Søndertoften 1
2014-06-19 Lukning for vandet i Baunehøj
På grund af brud på stikledning til Baunehøj 40, blev der torsdag den 19. juni 2014, lukket for
vandet fra kl. 10.40 og frem til kl. 10.55 for:
- Baunehøj 1 - 110
- Tokkerupvej 2 A
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2014-06-17 Alligevel ikke lukning for vandet i Baunehøj i dag
Den annoncerede lukning for vandet i Baunehøj skete alligevel ikke, da entreprenøren måtte
prioritere gravemandskab til en akut opgave. Ledningsarbejdet udføres i stedet torsdag den 19. juni
2014.
2014-06-17 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark
På grund af brud på stikledning til Lysholmparken 94, blev der tirsdag den 17. juni 2014, delvis
lukket for vandet fra kl. 9.00 og helt lukket for vandet fra kl. 10.40 og frem til kl. 11.45 for:
- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)
2014-05-26 Lukning for vandet på del af Alfarvejen
På grund af brud på 2 stikledninger (Alfarvejen 19 og 29), var der mandag den 26. maj 2014, i
tidsrummet 11.50 - 12.50 afbrudt for vandforsyningen til:
- Alfarvejen 15 - 33 (ulige numre)
- Alfarvejen 14 - 26 (lige numre)
- Fugletoften 25
- Nørretoften 1
- Smedetoften 1 og 2
2014-05-25 Levering af vand til Kirkebjerg Vandværk
På grund af renovering af dele af Kirkebjerg Vandværk, vil Osted Vandværk de næste ca. 4 uger
levere vand til Kirkebjerg Vandværks forbrugere. Dette betyder en øget udpumpning på ca. 100 m3
i døgnet.
2014-05-11 Idriftsættelse af ultralydskalkknuser
I dag kl. 9.00 blev ultralydskalkknuseren sat i drift. Det betyder, at forbrugerne i Osted Vandværk
nu får begrebet blødt vand, som bevirker at brugen af kemikalier til rengøring kan reduceres,
grundet at kalken ikke sætter sig som før.
2014-04-30 Lækagesøgning
En del af ledningsnettet (Alfarvejen med sideveje) er i perioden den 29. - 30. april 2014 blevet
gennemgået for lækager. Følgende formodede lækager blev fundet:
- Alfarvejen 19: Lækage på stikledning. Udbedret 2014-05-26.
- Alfarvejen 29: Lækage på stikledning. Udbedret 2014-05-26.
- Baunehøj 40: Lækage på/ved stophanen. Udbedret 2014-06-19.
- Lysholmparken 94: Lækage på/ved stophanen. Udbedret 2014-06-17.
- Lysholmparken 94: Lækage på jordledningen. Udbedret 2014-06-19.
- Stentoften 13: Lækage på jordledningen. Udbedret 2014-05-21.
2014-03-31 Kontrollukning af hovedstophaner
I perioden den 31. marts til 4. april 2014 blev 93 hovedstophaner i ledningsnettet kontrollukket.
Udover at kontrollere at de virker, forebygges det samtidig at de ruster fast.
Lukningen af den enkelte hovedstophane tog maksimalt 5 - 10 minutter, og skete i tidsrummet
16.00 - 21.00, og medførte kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.
2014-01-09 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
2013-12-07 Måleraflæsning 2013
Aflæsningskort uddeles i perioden den 7. december til 10. december 2013. Der er åbnet for
indberetning via vandværkets hjemmeside.
2013-08-30 Lukning for vandet på Engtoften
På grund af brud på gammel hovedledning, var der fredag den 30. august 2013, i tidsrummet
11.45- 13.05 afbrudt for vandforsyningen til:
- Engtoften 1 - 11 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 12 (lige numre)
- Nørretoften 9
2013-08-30 Lukning for vandet i Toftekæret
På grund af tilslutning af Toftekæret til ny hovedledning, var der fredag den 30. august 2013, i
tidsrummet 10.20- 13.05 afbrudt for vandforsyningen til:
- Toftekæret
2013-08-28 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften og Toftekæret
På grund af frakobling af gamle hovedledninger, var der onsdag den 28. august 2013, i tidsrummet
9.00- 12.45 afbrudt for vandforsyningen til:
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Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
Agertoften 28 - 40 (lige numre)
Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
Engtoften 2 - 26 (lige numre)
Nørretoften 9
Smedetoften 3 - 5
Toftekæret

2013-08-20 Lukning for vandet på Engtoften og Toftekæret
På grund af graveskade, var der tirsdag den 20. august 2013, i tidsrummet 9.25- 10.30 afbrudt for
vandforsyningen til:
- Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 26 (lige numre)
- Nørretoften 9
- Toftekæret
2013-08-16 Lukning for vandet på Engtoften og Toftekæret
På grund af konstatering og udbedring af et brud (utæt skydemuffe), var der fredag den 16. august
2013, i tidsrummet 9.40- 10.25 afbrudt for vandforsyningen til:
- Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 26 (lige numre)
- Nørretoften 9
- Toftekæret
2013-08-15 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften
På grund af frakobling af gammel hovedledning i Søndertoften, var der torsdag den 15. august
2013, i tidsrummet 7.45 - 8.15 afbrudt for vandforsyningen til:
- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7
2013-08-13 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften
På grund af en graveskade i forbindelse med renovering af hovedledningen i Engtoften, var der
tirsdag den 13. august 2013, i tidsrummet 9.35 - 11.00 afbrudt for vandforsyningen til:
- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7
- Søndertoften 5 - 15
2013-08-12 Lukning for vandet på Engtoften og Toftekæret
På grund af en graveskade i forbindelse med renovering af hovedledningen i Engtoften, var der
mandag den 12. august 2013, i tidsrummet 10.45 - 13.10 afbrudt for vandforsyningen til:
- Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 26 (lige numre)
- Nørretoften 9
- Toftekæret
2013-08-09 Lukning for vandet på Alfarvejen og Søndertoften
På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der fredag den 9. august 2013, i tidsrummet 9.20 14.40 afbrudt for vandforsyningen til:
- Alfarvejen 35, 39 - 49C (ulige numre)
- Alfarvejen 28 - 38 (lige numre)
- Søndertoften 1 - 2
2013-08-09 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften
På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der fredag den 9. august 2013, i tidsrummet 9.20 9.55 afbrudt for vandforsyningen til:
- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7
- Søndertoften 3 - 15

Nyheder siden 1906

side 10 af 34

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
2013-08-02 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften
På grund af ledningsbrud, var der fredag den 2. august 2013, i tidsrummet 11.55 - 14.35 afbrudt
for vandforsyningen til:
- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7
- Søndertoften 3 - 15
2013-06-06 Lukning for vandet på Brotoften
På grund af en graveskade i forbindelse med renovering af hovedledningen i Brotoften, blev der
afbrudt for vandforsyningen i tidsrummet 13.35 - 15.10 for Brotoften og Fugletoften 19 - 21 (ulige
numre).
2013-04-19 Udskiftning af utæt anboringsbøjle til Søndertoften 3
På grund udskiftning af utæt anboringsbøjle til Søndertoften 3, var der fredag den 19. april 2013 i
tidsrummet 8.40 - 9.20 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 23 - 37 (ulige numre), Agertoften
28 - 40 (lige numre), Engtoften 23 - 35 (ulige numre), Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.
2013-01-28 Frostsprængt vandrør på Alfarvejen 61
Det blev mandag eftermiddag konstateret, at der siden kl. 11.50 var blevet udpumpet 6 m3 mere i
timen end normalt. På grund af skiftet fra frost til plusgrader blev det vurderet sandsynligt, at det
var en frostsprængning der var årsagen. Bestyrelsen begyndte derfor at lede efter årsagen. Efter 4
timers søgen, blev årsagen lokaliseret til et frostsprængt rør i et fyrrum på Alfarvejen 61. I løbet af
de 10 timer løb der 60 m3 ud.
2013-01-06 Lukning for indberetning af måleraflæsning via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af måleraflæsning via vandværkets hjemmeside.
2012-12-19 Udskiftning af utæt stikledning til Agertoften 29
På grund af et større ledningsbrud (1,5 - 2,0 m3 i timen) og udskiftning af stikledning til Agertoften
29, var der onsdag den 19. december 2012 i tidsrummet 14.50 - 17.00 afbrudt for vandforsyningen
til Agertoften 23 - 37 (ulige numre), Agertoften 28 - 40 (lige numre), Engtoften 23 - 35 (ulige
numre), Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.
2012-12-16 Udskiftning af stikledning til Brotoften 4
På grund af et større ledningsbrud (ca. 5 m3 i timen) og udskiftning af stikledning til Brotoften 4,
var der søndag den 16. december 2012 i tidsrummet 14.25 - 18.25 afbrudt for vandforsyningen til
Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige numre).
2012-12-07 Måleraflæsning 2012
Aflæsningskort uddeles i perioden den 8. december til 12. december 2012. Der er åbnet for
indberetning via vandværkets hjemmeside.
2012-09-20 Udbedring af utæt hovedledning udfor Engtoften 9
I forbindelse udbedring af utæt hovedledning udfor Engtoften 9, var der torsdag den 20. september
2012 i tidsrummet 9.15 til 9.40 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre),
Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.
2012-09-11 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 20
På grund af udskiftning af stikledning til Baunehøj 20, var der tirsdag den 11. september 2012 i
tidsrummet 9.50 - 10.40 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 1 - 110 og Tokkerupvej 2 A.
2012-08-20 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 56
På grund af udskiftning af stikledning til Baunehøj 56, var der mandag den 20. august 2012 i
tidsrummet 9.05 - 10.10 og 14.45 - 15.05 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 1 - 110 og
Tokkerupvej 2 A.
2012-08-12 Midlertidig udbedring af brud på Baunehøj 56
Et brud på 10-12 m3 i timen på jordledningen blev søndag formiddag midlertidigt udbedret.
Bruddet var opstået lørdag formiddag ca. kl. 9.30. Bruddet blev opdaget lørdag aften, og i første
omgang vurderet til ca. 1 m3 i timen. Efterfølgende viste vandværkets statistik, at bruddet var på
10 - 13 m3 i timen. I de ca. 25 timer der gik fra bruddet opstod, og til det var midlertidig udbedret,
løb der mellem 250 og 325 m3 i en nærliggende kloak.
Øvrige forbrugere var ikke berørt af udbedringen.
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2012-08-09 Udskiftning af stikledning til Brotoften 13
På grund af udskiftning af stikledning til Brotoften 13, var der torsdag den 9. august 2012 i
tidsrummet 12.45 - 13.05 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige
numre).
2012-08-01 Udskiftning af defekt stikledningsstophane ved Alfarvejen 61
På grund af udskiftning af defekt stikledningsstophane ved Alfarvejen 61 (stikledning fra
kastholmvej), var der onsdag den 1. august 2012 i tidsrummet 11.05 - 11.35 afbrudt for
vandforsyningen til Alfarvejen 61 (stikledning fra Kastholmvej), Hovedvejen 164 - 166 A (lige
numre) og Kastholmvej 1 - 3 C (ulige numre)
2012-05-21 Udbedring af utæt vandledning på Brotoften 13
Utæthed på jordledningen på Brotoften 13 blev udbedret.
2012-04-13 Kontrollukning af hovedstophaner
I perioden den 10. - 13. april 2012 blev 91 hovedstophaner i ledningsnettet kontrol-lukket. Udover
at kontrollere at de virker, forebygges det samtidig at de ruster fast.
Lukningen af den enkelte hovedstophane tog maksimalt 5 - 10 minutter, og skete i tidsrummet
17.00 - 21.00, og medførte kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.
2012-03-29 Udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 45
På grund af udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 45, var der torsdag den 29. marts
2012 i tidsrummet 9.00 - 11.15 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 33 - 71 (ulige
numre).
2012-03-22 Lækagesøgning
Dele af ledningsnettet er i perioden den 12. - 22. marts 2012 blevet gennemgået for lækager.
Følgende blev fundet:
- Hovedvejen 151: Lækage på jordledning. Udbedret 2012-04-02.
- Lysholmparken 45: Lækage på stik- eller jordledning. Udbedret 2012-03-29.
2012-03-08 Dele af Byvejen og Osted Kirkestræde kortvarigt uden vand
I forbindelse med lækagesøgning, blev der ved en fejl lukket for vandforsyningen til store dele af
Byvejen og Osted Kirkestræde i tidsrummet kl. 19.26 - 19.44.
2012-02-18 Frostsprængt vandrør på Hovedvejen 168
Det blev lørdag morgen konstateret, at de seneste 3 døgns høje udpumpning skyldes et
frostsprængt vandrør på Hovedvejen 168.
2012-01-23 Udbedring af utæt vandledning ved Nørretoften 4
På grund af udbedring af utæt vandledning ved Nørretoften 4, var der mandag den 23. januar 2012
i tidsrummet 8.20 - 9.50 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 4 - 26 (lige numre), Agertoften
11 - 21 (ulige numre), Nørretoften 2 - 14 (lige numre) og Nørretoften 3 - 7 (ulige numre).
2012-01-12 Udbedring af utæt vandledning på Langetoften 5
Utæthed på jordledningen på Langetoften 5 blev udbedret.
2012-01-08 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
2011-12-09 Måleraflæsning 2011
Aflæsningskort uddeles i løbet af uge 50. Der er åbnet for indberetning på vandværkets
hjemmeside.
2011-08-29 Udbedring af utæt stikledningsstophane ved Kastholmvej 3 C
En utæt stikledningsstophane blev repareret, uden at der, som tidligere annonceret, blev lukket for
vandet for Alfarvejen 61 Lagerbygningen, Hovedvejen 164 - 166 A (lige numre) og Kastholmvej 1 3 C (ulige numre).
2011-07-18 Udbedring af utæt vandinstallation på Baunehøj 56
På grund af udskiftning af utæt ventil før vandmåler, blev der mandag den 18. juli 2011 i
tidsrummet 17.28 - 17.38 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj. Stikledningsstophane ved skel
virkede ikke, hvorfor det desværre var nødvendigt at lukke for hele Baunehøj og Tokkerupvej 2 A.
2011-06-27 Udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17
På grund af udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17, var der mandag den 27. juni 2011 i
tidsrummet 9.00 - 13.50 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige
numre).
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2011-06-25 Udbedring af utæt vandledning ved Agertoften 30
På grund af udskiftning af utæt vandledning ved Agertoften 30, var der lørdag den 25. juni 2011 i
tidsrummet 15.25 - 15.40 og 18.10 - 18.25 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 23 - 37 (ulige
numre), Agertoften 28 - 40 (lige numre), Engtoften 23 - 35 (ulige numre), Smedetoften 3 - 7 og
Søndertoften 3 - 15.
2011-06-21 Udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17
På grund af udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17, var der tirsdag den 21. juni 2011 i
tidsrummet 8.10 - 13.20 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige
numre).
2011-05-26 Udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 60
På grund af udskiftning af utæt vandledning ved Lysholmparken 60, var der torsdag den 26. maj
2011 i tidsrummet 8.00 - 12.00 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 36 - 72 (lige
numre).
2011-05-18 Sløjfning af gammel hovedledning
Det blev alligevel ikke nødvendigt at afbryde vandforsyningen til Landmandslyst 7 - 18 onsdag den
18. maj 2011, i forbindelse med sløjfning af en gammel hovedledning.
2011-05-17 Ledningssøgning
På grund af ledningssøgning, var der tirsdag den 17. maj 2011 i tidsrummet 14.15 - 15.15 afbrudt
for vandforsyningen til Hovedvejen 128 - 146 (lige numre), Hovedvejen 141 og 145 samt
Landmandslyst.
2011-05-17 Sløjfning af gamle hovedledninger
På grund af sløjfning af gamle hovedledninger, var der tirsdag den 17. maj 2011 i tidsrummet
10.45 - 13.40 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 157, 159 og 162.
Som følge af en forkert samling af ledninger, var der i tidsrummet ca. 21.00 - 23.30 ligeledes lukket
flere gange.
2011-05-05 Udskiftning af utæt stikledningsstophane ved Alfarvejen 21
På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane og opsætning af målerbrønd ved Alfarvejen
21, var der torsdag den 5. maj 2011 i tidsrummet 9.45 - 12.15 afbrudt for vandforsyningen til
Alfarvejen 15 - 33 (ulige numre), Alfarvejen 14 - 26 (lige numre), Fugletoften 25, Nørretoften 1 og
Smedetofte 1 - 2.
2011-04-27 Udskiftning af utæt hovedstophane på Kastholmvej ved Alfarvejen
På grund af udskiftning af utæt hovedstophane, var der onsdag den 27. april 2011 i tidsrummet
8.45 - 11.25 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 164, 166 A og Kastholmvej.
2011-04-18 Sløjfning af gamle hovedledninger
På grund af sløjfning af gamle hovedledninger, var der mandag den 18. april 2011 i tidsrummet
11.30 - 12.45 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 164, 166A og Kastholmvej.
2011-04-17 Nyhedsbrev nr. 8 - 2011
Nyhedsbrev nr. 8 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 16.
2011-03-30 Tilslutning af ny hovedledning
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning på Fugletoften, var der onsdag den 12. marts 2011
i tidsrummet 11.30 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 B, Byvejen 26,
Byvejen 28 B, Byvejen 29 - 45 (ulige numre) og Osted Kirkestræde.
I tidsrummet 14.30 - 15.15 var der afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 29 og Fugletoften 6 - 12
(lige numre).
2011-03-15 Udskiftning af utæt stikledningsstophane ved Baunehøj 42
På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane og opsætning af målerbrønd ved Baunehøj 42,
var der tirsdag den 15. marts 2011 i tidsrummet 10.45 - 15.00 og 15.30 - 15.40 afbrudt for
vandforsyningen til Baunehøj og Tokkerupvej 2 A.
2011-03-15 Sløjfning af defekt hovedstophane i Baunehøj
På grund af sløjfning af defekt hovedstophane, var der tirsdag den 15. marts 2011 i tidsrummet
10.45 - 15.00 og 15.30 - 15.40 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj og Tokkerupvej 2 A.
2011-02-22 Generalforsamling på Osted Kro
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19.30 på Osted Kro.
Referat kan ses i dokumentarkivet.
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2011-01-09 Manglende vand
På grund af en højspændingsfejl i Dong Energys ledningsnet, var Osted Vandværk uden strøm,
hvorfor forbrugerne var uden vand søndag den 9. januar 2011 i tidsrummet 9.20 - 10.30. I
tidsrummet 10.30 - 11.00 lånte Osted Vandværk vand af Kirkebjerg Vandværk. Kl. 11 havde Dong
Energy udbedret fejlen, og der var igen normal drift.
2011-01-08 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
2010-12-14 Måleraflæsning 2010
Aflæsningskort uddeles i løbet af uge 50. Der er åbnet for indberetning på vandværkets
hjemmeside.
2010-12-07 Udskiftning af stikledning
I forbindelse med udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Engtoften 8, var der tirsdag den 7.
december 2010 i tidsrummet 10.15 til 13.40 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige
numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.
2010-12-06 Lækagesøgning på Engtoften
En del af Engtoften er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Engtoften 8. Lækage på/ved anboringsbøjlen. Udbedret 2010-12-07.
2010-11-03 Tilslutning af ny hovedledning
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Landmandslyst, var der onsdag den 3.
november 2010 i tidsrummet ca. 13.30 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 128 134 (lige numre), Hovedvejen 141 og Landmandslyst.
2010-11-03 Tilslutning af ny hovedledning
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Hovedvejen 158, var der onsdag den 3.
november 2010 i tidsrummet ca. 9.30 - 10.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 160.
2010-10-29 Renovering på vandværket
I forbindelse med renovering på vandværket torsdag den 28. oktober 2010 var der i tidsrummet
22.05 - 22.30 afbrudt for vandforsyningen til Assenløsevej, Bregnetvedvej, Brotoften, Byvejen,
Hovedvejen 36 - 134 (lige numre), Hovedvejen 105B - 141 (ulige numre), Landmandslyst,
Langetoften, Lykkesholmvej, Møllegårdsvej, Osted Kirkestræde og Stentoften.
2010-10-19 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Bregnetvedvej og Landmandslyst
På grund af ledningsarbejde, var der onsdag den 19. oktober 2010 i tidsrummet 11.05 - 13.20
afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 128 - 134, 141 og Landmandslyst.
2010-10-18 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Lykkesholmvej
På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der mandag den 18. oktober 2010 i tidsrummet
11.40 til 13.20 afbrudt for vandforsyningen til Bregnetvedvej og Lykkesholmvej.
Forbrugerne på Bregnetvedvej og Lykkesholmvej har muligvis oplevet lavere vandtryk fra kl. 9.00
frem til lukningen 11.40.
2010-10-18 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Lykkesholmvej
På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der mandag den 18. oktober 2010 i tidsrummet 9.45
til 10.50 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 119 - 137 (ulige numre) og Hovedvejen 126.
2010-10-13 Ledningsarbejde på Byvejen
På grund af frakobling af gammel hovedledning, var der onsdag den 13. oktober 2010 i tidsrummet
8.05 - 10.50 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 12 - 36 (lige numre) og Møllegårdsvej 2 - 8
(lige numre).
2010-10-12 Ledningsarbejde ved Lysholmparken 106
På grund af sløjfning af gammelt ledningsnet, var der tirsdag den 12. oktober 2010 i tidsrummet
8.10 - 8.40 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 136 - 138 og Lysholmparken 73 - 106.
2010-10-07 Ledningsarbejde på Byvejen
På grund af overgravning af stikledning, var der torsdag den 7. oktober 2010 i tidsrummet 8.10 til
10.10 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 48 - 60 og Møllegårdsvej.
2010-10-06 Ledningsarbejde på Byvejen
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning, var der onsdag den 6. oktober 2010 i tidsrummet
10.00 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 48 - 64, Hovedvejen 36 og Møllegårdsvej.
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2010-10-04 Ledningsarbejde på Byvejen
I forbindelse med ledningsarbejde, var der mandag den 4. oktober 2010 i tidsrummet 8.15 - 8.50
afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 40 - 64, Byvejen 61, Hovedvejen 36 og Møllegårdsvej.
2010-09-30 Tilslutning af ny hovedledning
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Landmandslyst, var der torsdag den 30.
september 2010 i tidsrummet 10.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Landmandslyst 1 - 6.
2010-09-17 Tilslutning af ny hovedledning
Ny hovedledning beliggende fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2
blev tilsluttet eksisterende ledning, hvorfor der fredag den 17. september 2010 i tidsrummet 8.15 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre).
Forbrugere på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis oplevet
lavere vandtryk.
2010-09-15 Tilslutning af ny hovedledning
I forbindelse med forsøget på at tilslutte ny hovedledning beliggende fra Byvejen 1 til eksisterende
hovedledning i marken bag Byvejen 2, var der onsdag den 15. september 2010 i tidsrummet 9.00 10.45 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre).
Desværre lykkedes det ikke at få ledningen samlet, hvorfor der fredag den 17. september 2010 i
tidsrummet 8.00 - 14.00 gøres et nyt forsøg.
Forbrugere på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis oplevet
lavere vandtryk.
2010-09-14 Tilslutning af ny hovedledning
Ny hovedledning fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2, blev samlet
udfor Byvejen 1, hvorfor der tirsdag den 14. september 2010 i tidsrummet 9.00 - 11.00 var afbrudt
for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10, Hovedvejen 108 og Langetoften
1.
2010-09-07 Ledningsarbejde på Byvejen
Gammel stikledning blev under ledningsarbejde utæt, hvorfor der tirsdag den 7. september 2010 i
tidsrummet 9.15 til 9.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.
2010-09-06 Ledningsarbejde på Byvejen
I forbindelse med skydning af ny hovedledning, blev ukendt stikledning beskadiget. Der var derfor
mandag den 6. september 2010 i tidsrummet 10.45 til 13.15 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.
2010-08-31 Tilslutning af ny hovedledning
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning, var der tirsdag den 31. august 2010 i tidsrummet
12.30 til 14.40 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), Byvejen 2 - 8 og 14 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.
Ved en fejl blev der ikke åbnet for en hovedstophane på Byvejen, hvorfor Alfarvejen 13, Byvejen 29
- 45 (ulige numre), Byvejen 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde først fik vand igen kl. ca.
17.30.
2010-08-24 Ledningsarbejde på Byvejen
På grund af reparation af stikledning, var der tirsdag den 24. august 2010 i tidsrummet 9.45 til
11.15 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10 og Hovedvejen 108.
2010-08-23 Tilslutning af ny hovedledning
Ny hovedledning fra Langetoften til Byvejen 1 blev sat i drift. Langetoften 1 var kortvarigt uden
vand, i forbindelse med tilslutning af ny vandledning. Forbrugerne bliver i de kommende dage
tilsluttet ny hovedledning.
2010-08-13 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 96
I forbindelse med udskiftning af stikledning til Baunehøj 96, var der fredag den 13. august 2010 i
tidsrummet 9.00 til 11.45 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 90 - 110.
2010-08-10 Udskiftning af stikledning på Engtoften 14
I forbindelse med udbedring af lækage på jordledning ved Engtoften 14, blev stikledningen udskiftet
og målerbrønd opsat. Der var derfor tirsdag den 10. august 2010 i tidsrummet 10.30 til 12.15
afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre),
Nørretoften 9 og Toftekæret.
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2010-08-10 Udskiftning af utæt stikledningsstophane på Engtoften 13
På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane og opsætning af målerbrønd ved Engtoften 13,
var der tirsdag den 10. august 2010 i tidsrummet 10.30 til 12.15 afbrudt for vandforsyningen til
Engtoften 1 - 21 (ulige numre), - Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.
2010-08-09 Udskiftning af defekt stikledningsstophane på Byvejen 14
Defekt stikledningsstophane ved Byvejen 14, blev mandag den 9. august 2010 udskiftet. Det var
alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.
2010-08-09 Utæt stikledningsstophane ved Osted Kirkestræde 8
Utæt stikledningsstophane ved Osted Kirkestræde 8, blev mandag den 9. august 2010 udskiftet.
Det var alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.
2010-07-28 Lækagesøgning
Ledningsnettet er i perioden den 20. - 27. juli 2010 blevet gennemgået for lækager. Følgende blev
fundet:
- Byvejen 14. Lækage på jordledning. Udbedret 2010-08-10.
- Bregnetvedvej 22. Lækage på jordledning efter målerbrønd.
- Engtoften 13: Utæt stikledningsstophane. Udbedret 2010-08-10.
- Engtoften 14: Lækage på jordledning. Udbedret 2010-08-17.
- Hovedvejen 123. Lækage på jordledning. Udbedret august 2010.
- Hovedvejen 134 A. Mulig lækage på stikledning. Udbedret 2010-10-12.
- Lysholmparken 106. Mulig lækage ved hovedstophane. Udbedret 2010-10-12.
- Osted Kirkestræde 8. Lækage på stikledning. Udbedret 2010-08-09.
2010-07-21 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej
På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej, var der onsdag den 21.
juli 2010 i tidsrummet 8.00 til ca. 14.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 157 - 173
(ulige numre) og Kromarksvej.
2010-07-21 Utæt stikledningsstophane ved Engtoften 9
På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane ved Engtoften 9, var der onsdag den 21. juli
2010 i tidsrummet 9.40 - 10.08 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1- 26 (ulige numre),
Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.
2010-07-21 Manglende vand på dele af Agertoften og Nørretoften
I forbindelse med ledningsarbejde på Engtoften, blev der ved en fejl lukket for vandet for en del af
Agertoften og Nørretoften, onsdag den 21. juli 2010 i tidsrummet ca. 8.00 til 8.45.
2010-07-19 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej
På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej, var der mandag den 19.
juli 2010 i tidsrummet 12.00 - 16.00 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 165 - 173 (ulige
numre).
I tidsrummet 14.10 - 16.00 var der yderligere lukket for Hovedvejen 157 - 163 (ulige numre) og
Kromarksvej.
2010-07-15 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Alfarvejen
På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Alfarvejen, var der torsdag den 15.
juli 2010 i tidsrummet 11.00 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 48 - 52 (lige numre), Alfarvejen 61 og Birkholmvej.
2010-07-15 Reparation af stikledning
På grund af reparation af stikledning, var der torsdag den 15. juli 2010 i tidsrummet ca. 9.00 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 166 - 174 (lige numre).
2010-06-30 Ledningsarbejde på Langetoften
I forbindelse med udgravning til ny stikledning, blev gammel stikledning beskadiget, hvorfor der
onsdag den 30. juni 2010 i tidsrummet 13.00 - 13.45 var afbrudt for vandforsyningen til Fugletoften 17, Langetoften 2 - 16 (lige numre) og 3 - 7 (ulige numre).
2010-06-25 Ledningsarbejde på Langetoften
I forbindelse med skydning af ny hovedledning, blev gammel stikledning beskadiget, hvorfor der
fredag den 25. juni 2010 i tidsrummet 7.45 - 9.45 var afbrudt for vandforsyningen til Fugletoften
17, Langetoften 2 - 16 (lige numre) og 3 - 7 (ulige numre).
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2010-06-21 Ledningsarbejde på Langetoften
På grund af ledningsarbejde på Langetoften, var der mandag den 21. juni 2010 i tidsrummet 9.30 10.30 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetoften 2 &
4.
2010-06-17 Tilslutning af forbruger til ny hovedledning på Langetoften
På grund af tilslutning af forbruger til ny hovedledning på Langetoften, var der torsdag den 17. juni
2010 i tidsrummet 12.05 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 21 (ulige numre)
og Langetoften 4 - 16 (lige numre).
2010-06-14 Tilslutning af ældreboligerne til ny hovedledning i Langetoften
På grund af tilslutning af ældreboligerne til ny hovedledning på Langetoften, var der mandag den
14. juni 2010 i tidsrummet 9.00 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til ældreboligerne.
2010-06-11 Tilslutning af ny hovedledning i Langetoften
På grund af tilslutning af ny hovedledning i Langetoften, var der fredag den 11. juni 2010 i tidsrummet 8.30 - 10.00 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige numre) og Langetoften 6 - 22 (lige numre).
2010-06-08 Reparation af stikledning
På grund af reparation af stikledning, var der tirsdag den 8. juni 2010 i tidsrummet 12.15 - 12.45
afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige numre) og Langetoften 6 - 22 (lige numre).
2010-05-28 Ledningsarbejde ved Osted skole
På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der fredag den 28. maj 2010 i tidsrummet 8.30 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige numre) og Langetoften 6 - 22 (lige
numre).
2010-05-26 Ledningsarbejde ved Osted skole
På grund af brud på gammel hovedledning, som følge af skydning af ny, var der onsdag den 26.
maj 2010 i tidsrummet ca. 13.10 - 15.15 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige
numre) og Langetoften 6 - 22 (lige numre).
2010-05-19 Ledningsarbejde på Stentoften
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning i Stentoften til eksisterende hovedledning i
Alfarvejen, var der i tidsrummet 11.00 - 16.00 lukket for vandet til Alfarvejen 28 - 38 (lige numre),
Alfarvejen 35 - 49 (ulige numre) og Søndertoften 1 og 2.
2010-05-17 Ledningsarbejde på Stentoften
I forbindelse med tilslutning af forbruger til ny hovedledning, blev gammel stikledning gravet over.
Der var derfor i tidsrummet 11.45 - 13.15 lukket for vandet til Alfarvejen 35 & 37 og Stentoften 2,
4, 9 - 15.
2010-05-11 Ledningsarbejde på Brotoften
I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning på Stentoften, var der i tidsrummet 14.00 til 14.35
lukket for vandet til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetoften 2 & 4.
2010-05-07 Ledningsarbejde på Stentoften
På grund af brud på gammel hovedledning, som følge af skydning af ny, var der fredag den 7. maj
2010 i tidsrummet 8.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften 19 og
Stentoften.
2010-05-06 Ledningsarbejde på Brotoften
I forbindelse med udskiftning af hovedledningen på Stentoften, skete der lednings-brud på den
gamle hovedledning, hvorfor der i tidsrummet 15.00 til 15.40 var lukket for vandet til Brotoften,
Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetoften 2 & 4.
2010-05-06 Utæt anboringsbøjle ved Stentoften 4
På grund af udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Stentoften 4, var der torsdag den 6. maj 2010 i
tidsrummet 9.15 - 14.49 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften 19 og
Stentoften.
2010-05-06 Utæt stikledningsstophane på Nørretoften 6
På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane, var der i tidsrummet 9.00 - 10.35 afbrudt for
vandforsyningen til Agertoften 4 - 26 (lige numre), Agertoften 11 - 21 (ulige numre), Nørretoften 2
- 14 (lige numre) og Nørretoften 3 - 7 (ulige numre).
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2010-05-04 Ledningsarbejde på Stentoften
I forbindelse med ledningsarbejde på Stentoften, var der i tidsrummet ca. 13.15 til 14.00 lukket for
vandet til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 1 - 23, Langetoften 2 - 25 og
Stentoften.
2010-05-03 Ledningsarbejde på Stentoften
I forbindelse med udskiftning af hovedledningen på Stentoften, skete der lednings-brud på den
gamle hovedledning, hvorfor der i tidsrummet ca. 13.35 til 14.35 var lukket for vandet til Alfarvejen
35 & 37, Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23, Langetoften 2 - 25 og Stentoften.
2010-04-21 Udskiftning af 4 hovedstophaner i Lysholmparken
På grund af udskiftning af 4 hovedstophaner i den store Lysholmpark, var der onsdag den 21. april
2010 i tidsrummet 9.00 - 10.30 og 10.45 til 12.30 lukket for vandet til Lysholmparken 1- 72.
2010-04-21 Udskiftning af utæt stikledningsstophane på Alfarvejen 51
En utæt stikledningsstophane blev skiftet. Da stikledningen ikke som forventet var af jern men af
plastic, var det alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.
2010-04-14 Ledningsarbejde
På grund af ledningsarbejde på Vandværket og ved buslommen ved telefoncentralen, var der i tidsrummet 8.40 - 9.40 lukket for vandet til Alfarvejen 13, Assenløsevej 1- 7, Hovedvejen 102 - 106
(lige numre), Byvejen 2 - 8 (lige numre), Byvejen 14 - 26 (lige numre), Byvejen 29 - 45 (ulige
numre) og Osted Kirkestræde.
2010-04-13 Brud på hovedledning på Agertoften
På grund af udbedring af nyt brud udfor Agertoften 4, var der i tidsrummet 9.25 - 11.15 lukket for
vandet på Agertoften 1 - 24, 26 og Nørretoften.
2010-04-10 Brud på hovedledning på Agertoften
Kl. ca. 10.00 blev et mellemstort brud konstateret udfor Agertoften 4. Som følge af udbedring af
ledningsbruddet, var der i tidsrummet 12.45 - 14.10 lukket for vandet på Agertoften 1 - 24, 26 og
Nørretoften.
2010-04-09 Knækket spindel på hovedstophane i Lysholmparken
I forbindelse kontrollukning af hovedstophanen til Lysholmparken 33 - 71 (ulige numre) knækkede
spindlen. Stophanen blev efterfølgende gravet fri og åbnet. Forbrugerne var uden vand i tidsrummet 20.45 - 22.30.
2010-03-27 Nyhedsbrev nr. 7 - 2010
Nyhedsbrev nr. 7 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 13.
2010-03-25 Nye stik- og jordledninger til Hovedvejen 104 og 106
Hovedvejen 104 og 106 er via nye stik- og jordledninger blevet tilsluttet hovedledningen i Hovedvejen. Forsyningen skete tidligere via en gammel jernledning der løb bag om Hovedvejen 106.
Dermed er 700 meter gammel hoved- stik- og jordledning blevet erstattet af 300 meter ny ledning.
2010-02-24 Tilslutning af ældreboligerne til ledningsnettet
24 ældreboliger og 1 fælleshus blev tilsluttet ledningsnettet. Tilslutningen skete uden afbrydelse af
forsyningen til forbrugerne.
2010-02-23 Generalforsamling på Osted Kro
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30 på Osted Kro.
Referat kan ses i dokumentarkivet.
2010-02-01 Revision af årsregnskabet
Det reviderede regnskab er lagt på hjemmesiden. Det vil fra den 4. februar 2010 også kunne
hentes på Vandværkets adresse.
2010-01-25 Brud på hovedledning på hovedvejen
Kl. ca. 11.15 skete der brud på hovedledningen på hovedvejen overfor Hovedvejen 102 i forbindelse
med udgravning til nye lysmaster. Kl. 12.30 blev der lukket for vandet, således Assenløsevej og
Hovedvejen 102 - 106 (lige numre) var uden vand frem til kl. 12.45. Dog fik Assenløsevej 1G først
vand igen kl. 13.15.
2010-01-25 Hjemtagning af forbrugeradministration
Osted Vandværk løser fra den 25. januar 2010 selv opgaven med forbrugeradministration. Aktiv
Revision v/Britta Thomsen skal derfor ikke længere kontaktes ved henvendelse vedr. aflæsning/
opkrævning og ejerskifte.
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2010-01-21 Nyhedsbrev nr. 6 - 2010
Nyhedsbrev nr. 6 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 3 og 4.
2010-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
2009-12-23 Tilslutning af forbrugere til ny hovedledning
De sidste 2 forbrugere blev tilsluttet den nye hovedledning på Osted Kirkestræde. På grund af
årstiden, bliver den manglende asfaltering først udført efter vinteren.
2009-12-16 Tilslutning af forbrugere til ny hovedledning
Den 16. og 17. december blev flere forbrugere på Osted Kirkestræde tilsluttet den nye ledning. Pt.
mangler 2 at blive tilsluttet. På grund af sne og frost, er arbejdet indstillet.
2009-12-15 Tilslutning af ny hovedledning
På grund af tilslutning af ny hovedledning på Osted Kirkestræde, var der i tidsrummet 11.10 14.45 lukket for vandet til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59 (ulige
numre), Hovedvejen 104 - 106 (lige numre) og Osted Kirkestræde 2.
2009-12-12 Måleraflæsning 2009
Aflæsningskort udsendt, samt åbnet mulighed for at indberette forbruget på vandværkets
hjemmeside.
2009-12-09 Udskiftning af utæt jordledning på Langetoften 15
I forbindelse med ledningsrenovering på Langetoften, var der i tidsrummet ca. 9.20 - 9.45 og 10.10
- 10.35 lukket for vandet på Brotoften, Fugletoften 6 - 12, Langetoften og Stentoften.
2009-12-08 Brud på Langetoften
I forbindelse med ledningsrenovering på Langetoften, gik en ukendt samling fra hinanden, hvorfor
der i tidsrummet ca. 11.25 - 12.20 var lukket for vandet på Brotoften, Fugletoften 6 - 12,
Langetoften, Stentoften og Hovedvejen 116 - 124.
2009-11-27 Manglende vand hos alle forbrugere
På grund af en sprungen sikring i Dong Energys transformatorstation på Fugletoften, i tidsrummet
ca. 21.25 - 21.45 var vandværket uden strøm, hvorfor vandforsyningen var afbrudt.
2009-11-16 Udskiftning af utæt jordledning ved Fugletoften 6
Utæt jordledning blev udskiftet. Fugletoften 6 - 10 og Byvejen 27 var i perioder uden vand.
2009-11-03 Ny hjemmeside
Osted Vandværk fik i dag ny hjemmeside. Både adressen og layoutet er ændret. Fremover kan
Osted Vandværk findes på adressen: www.osted-vandvaerk.dk.
Layoutet på den nye hjemmeside har naturligvis vand som tema, og den blå farve er
gennemgående. Informationerne er blevet mere opdelte, så det er blevet nemmere at finde
relevant information.
2009-10-28 Reparation af vandinstallation på Hovedvejen 104
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 16.15 - 16.40 afbrudt for
vandforsyningen til Hovedvejen 104 - 106 og Osted Kirke stræde 4 - 10.
2009-10-28 Ledningsarbejde ved Hovedvejen 102
På grund af ledningsarbejde, var der i tidsrummet 13.05 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til
Assenløsevej 1 - 7 og Hovedvejen 102.
2009-10-09 Etablering af ny stikledning til Hovedvejen 102
På grund af etablering af ny stikledning til Hovedvejen 102, var der i tidsrummet ca. 11.00 - 11.30
afbrudt for vandforsyningen til Assenløsevej 1 G.
2009-10-08 Reparation af vandinstallation på Baunehøj 11
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 11.15 - 12.10 afbrudt for
vandforsyningen til Baunehøj 11 - 21 (ulige numre).
2009-10-07 Udskiftning af vandmåler på Byvejen 1
På grund af udskiftning af vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 16.25 - 18.38 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10, Hovedvejen 108 og Langetoften 1.
2009-10-07 Sløjfning af stikledning overfor Hovedvejen 106
Det blev alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for Assenløsevej 1 - 7, da
gammel vandledning viste sig ikke at være en stikledning, men at være en forbrugerejet
vandledning.
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2009-10-06 Lækagesøgning
I forbindelse med lækagesøgning, blev der den 6. oktober 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om
natten) afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106, Hovedvejen 128 - 138 (lige
numre).
2009-09-27 Lækagesøgning
På grund af lækagesøgning i perioden den 27. september 2009 - 7. oktober 2009, kunne nogle
forbrugere opleve svingende tryk i nattetimerne i tidsrummet ca. 21.00 - 8.00.
2009-09-07 Brud på hovedledning på Langetoften
Kl. 6.43 skete der brud på hovedledningen på Langetoften i forbindelse med udgravning til nyt
elskab samt lysmast. Kl. 7.05 blev der lukket for vandet, således Langetoften 3 - 25 (ulige numre),
Langetoften 6 - 22 (lige numre) og Hovedvejen 116 - 126 var uden vand frem til kl. 11.20.
Forbrugerne på Brotoften, Stentoften, enkelte på Byvejen og Fugletoften var uden vand i ca. 15
minutter i forbindelse med lukningen for Langetoften.
2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Baunehøj 20 og 34
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 18.15 - 18.25 og 18.45 18.55 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 12 - 36 (lige numre).
2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Byvejen 44
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 14.50 - 15.20 afbrudt for
vandforsyningen til Baunehøj 96, Byvejen 40 - 64 (lige numre), Byvejen 61, Hovedvejen 36 og
Møllegårdsvej 1 - 8.
2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Birkholmvej 2
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 13.15 - 13.30 afbrudt for
vandforsyningen til Birkholmvej 1 - 7.
2009-08-31 Brud på hovedledning på Byvejen
I forbindelse med skydning af el-stikledning under byvejen ved Byvejen 29, blev en hovedledning
ramt, således der gik hul på denne. Der blev med det samme lukket for den pågældende
ledningsstrækning, og efterfølgende åbnet for en ringforbindelse. Dette betød, at mange forbrugere
var uden vand i tidsrummet ca. 10.20 - 10.30.
2009-08-14 Sløjfning af gammel hovedledning på Byvejen 53 – 59
På grund af sløjfning af gammel hovedledning på Byvejen 53 - 59, blev der i tidsrummet kl. 9.10 10.25 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59
(ulige numre) og Osted Kirkestræde 2.
Byvejen 53 - 59 fik dog først vand i løbet af dagen, da der skulle tilsluttes nye stikledninger.
2009-08-13 Tilslutning af ny hovedledning på Byvejen 53 – 59
På grund af tilslutning af ny hovedledning på Byvejen 53 - 59, blev der i tidsrummet kl. 12.20 12.35 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59
(ulige numre) og Osted Kirkestræde 2.
2009-07-14 Sløjfning af utæt stikledning til Hovedvejen 134 C
På grund af sløjfning af utæt stikledning til Hovedvejen 134 C (Frysehuset), blev der i tidsrummet
kl. 10.00 - 10.45 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 128 - 138
(lige numre).
2009-07-08 Lækagesøgning
I forbindelse med lækagesøgning, var der den 8. juli 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om natten)
afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 128 - 138 (lige numre).
2009-07-07 Lækagesøgning
I forbindelse med lækagesøgning, var der den 7. juli 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om natten)
afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106, Hovedvejen 128 - 138 (lige numre) og
Åholmvej.
2009-06-22 Lækagesøgning
På grund af lækagesøgning i perioden den 22. juni 2009 - 28. juni 2009, kunne nogle forbrugere
opleve svingende tryk i nattetimerne i tidsrummet ca. 22.00 - 6.30.
2009-06-03 Udskiftning af vandmåler m.m. ved Toftekæret
På grund af udskiftning af vandmåler og forskruninger ved Toftekæret, blev der i tidsrummet 13.00
- 14.35 lukket for vandforsyningen til Toftekæret.
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2009-06-03 Udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 7
På grund af udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 7, blev der i tidsrummet 13.10 - 13.47
lukket for vandforsyningen for Engtoften 1 – 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.
2009-06-03 Udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 2
På grund af udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 2, blev der i tidsrummet 10.40 - 12.25
lukket for vandforsyningen for Engtoften 1 – 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.
2009-05-28 Udskiftning af utæt jordledning i Lysholmparken 46
På grund af udskiftning af jordledningen i Lysholmparken 46, blev der i tidsrummet kl. 11.15 11.45 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 36 - 37 (lige numre).
2009-04-27 Reparation af utæt hovedledning ved Hovedvejen 148
På grund af reparation af utæt hovedledning ved Hovedvejen 148, blev der i tidsrummet kl. 10.55 14.10 afbrudt for vandforsyningen på Hovedvejen 140 - 164 (lige numre) og Landmandslyst 1 - 20.
2009-04-04 Nyhedsbrev nr. 5 – 2009
Nyhedsbrev nr. 5 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 15.
2009-04-03 Udskiftning af utæt jordledning på Byvejen 13
Byvejen 13 fik udskiftet utæt jordledning. Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.
2009-04-01 Udskiftning af utæt jordledning på Agertoften 15
Agertoften 15 fik udskiftet utæt jordledning. Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.
2009-03-08 Strømsvigt
Søndag morgen i tidsrummet 1.15 - 2.35 var vandværket uden strøm, hvorfor vandforsyningen var
afbrudt.
2009-03-05 Udskiftning af utæt jordledning på Brotoften 9
På grund af udskiftning af jordledningen på Brotoften 9, blev der i tidsrummet kl. 9.05 - 9.52
afbrudt for vandforsyningen på Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C og
4, Fugletoften 6 - 12 og 17 - 23.
2009-03-02 Udskiftning af stikledning ved Lykkesholmvej 6
På grund af udskiftning af stikledning ved Lykkesholmvej 6, blev der i tidsrummet 11.30 - 12.05
lukket for vandforsyningen for Bregnetvedvej og Lykkesholmvej 1, 2, 4, og 6.
2009-02-26 Tilslutning af Hovedvejen 124C
På grund af tilslutning af Hovedvejen 124C, blev der i tidsrummet 10.15 - 14.40 flere gange lukket
for vandforsyningen for Hovedvejen 116 - 126 lige numre og Hovedvejen 119 - 137 ulige numre.
2009-02-24 Generalforsamling på Osted Kro
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30 på Osted Kro.
Referat kan ses i dokumentarkivet.
2009-02-24 Udskiftning af defekt stophane ved Byvejen 13
På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Byvejen 13, blev der i
tidsrummet 10.50 - 11.50 lukket for vandforsyningen for Byvejen 1 - 15 ulige numre, Byvejen 10,
Hovedvejen 108 og Langetoften 1.
2009-02-23 Udskiftning af defekt stophane ved Alfarvejen 17
På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Alfarvejen 17, blev der i
tidsrummet 11.30 - 13.45 lukket for vandforsyningen for Alfarvejen 14 - 26 lige numre, Alfarvejen
15 - 33 (ulige numre), Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2.
2009-02-23 Udskiftning af defekt stophane ved Agertoften 32
På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Agertoften 32, blev der i
tidsrummet kl. 9.30 - 12.45 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften
23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.
2009-02-19 Udskiftning af utæt jordledning på Langetoften 23
På grund af udskiftning af jordledningen på Langetoften 23, blev der, som informeret om, i
tidsrummet kl. 10.10 - 10.25 afbrudt for vandforsyningen på Hovedvejen 116 - 126 og Langetoften
3, 5 - 25. Herudover viste det sig nødvendigt at lukke for Brotoften, Fugletoften og Stentoften, da
en hovedstophane ikke ville lukke.
2009-02-06 Lækagesøgning på 5 tofter m.fl.
Ledningsnettet på Agertoften, Alfarvejen, Engtoften, Nørretoften, Smedetoften og Søndertoften er i
dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
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- Agertoften 15: Brud på jordledning. Udbedret 2009-04-01.
- Agertoften 32: Utæt stophane eller brud på stikledning. Udbedret 2009-02-23.
2009-02-04 Lækagesøgning på 4 tofter m.fl.
Ledningsnettet på Alfarvejen, Brotoften, Byvejen, Fugletoften, Langetoften og Stentoften er i dag
blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Alfarvejen 17: Brud på stikledning. Udbedret 2009-02-23.
- Brotoften 9: Brud på jordledning. Udbedret 2009-03-05.
- Byvejen 13: Brud på jordledning. Udbedret 2009-04-03.
- Langetoften 23: Brud på jordledning. Udbedret 2009-02-19.
2009-02-03 Årsregnskab
Årsregnskabet blev i dag lagt på hjemmesiden.
2009-01-25 Sænkning af trykket i nattetimerne
Trykket på det udpumpede vand sænkes fra i dag fra 3,0 til 2,0 bar i tidsrummet 22.00 - 05.00.
Dette gøres for at mindske vandspildet i nattetimerne, samt for at reducere strømforbruget.
2009-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
2008-12-13 Måleraflæsning 2008
Aflæsningskort udsendt, samt åbnet mulighed for at indberette forbruget på vandværkets
hjemmeside.
2008-12-03 Kortvarig sænkning af trykket
I forbindelse med reparationsarbejder på Vandværket, faldt trykket i ledningsnettet kortvarigt (1 - 2
minutter) omkring kl. 12.30.
2008-11-10 Etablering af stikledning til Hovedvejen 125A
Hovedvejen 125A delte tidligere stikledning med 125B. Der blev i dag etableret eget stik til 125A.
Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.
2008-10-25 Sænkning af trykket i nattetimerne
Som et forsøg, sænkes trykket på det udpumpede vand fra 3,0 til 2,0 bar i tidsrummet 23.00 05.00 i ugerne 44, 46 og 48. Dette gøres for at afdække, hvorvidt der er en besparelse på
energiforbruget, samt for at afdække om vandspildet bliver mærkbart mindre ved det lavere tryk.
2008-10-21 Udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Agertoften 37
På grund af udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Agertoften 37, blev der i tidsrummet kl. 8.35 11.00 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35,
Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.
2008-10-15 Udskiftning af utæt jordledning på Hovedvejen 146A
Utæt jordledning blev udskiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.
2008-10-15 Sløjfning af stikledning til pumpebrønd
På grund sløjfning af stikledning til pumpebrønd på Åholmvej, blev der i tidsrummet 11.25 - 12.05
afbrudt for vandforsyningen til Åholmvej 1 - 10.
2008-09-24 Udskiftning af utæt stophane ved Nørretoften 5
På grund af udskiftning af utæt stophane ved Nørretoften 5, blev der i tidsrummet kl. 9.15 - 11.05
afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 4 - 22, 24, 26 og Nørretofften 2 - 8 og 10 - 14.
2008-09-01 Sænkning af trykket i nattetimerne
Som et forsøg, sænkes trykket på det udpumpede vand fra 3,0 til 2,5 bar i tidsrummet 23.00 05.00 i ugerne 36, 38 og 40. Dette gøres for at afdække, hvorvidt der er en besparelse på
energiforbruget, samt for at afdække om vandspildet bliver mærkbart mindre ved det lavere tryk.
2008-08-29 Dobbelt girokort – FEJL
PBS har lavet en fejl, og sendt dobbelt regninger ud i forbindelse med opkrævning for betaling for
vand fra Osted Vandværk. Der skal blot betales den ene. Den anden kan smides ud.
2008-08-07 Udskiftning af defekt stophane på Agertoften 15
På grund af udskiftning af defekt stophane på Agertoften 15, blev der i tidsrummet kl. 9.25 - 10.05
afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 4 - 22, 24, 26 og Nørretofften 2 - 14.
2008-07-15 Reparation af brud på jordledning på Alfarvejen 36
Utæt jordledning blev repareret. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.
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2008-07-03 Udskiftning af utæt stikledning til Agertoften 33
På grund af udbedring af utæt stikledning til Agertoften 33, blev der i tidsrummet ca. kl. 9.00 10.30 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35,
Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.
2008-05-21 Udskiftning af SRO-computer
Vandværkets SRO-computer blev i dag udskiftet, og SRO-programmet opgraderet, således det er
forberedt for etablering af sektionsbrønde og således at bestyrelse og vandværkspasser kan
etablere forbindelse til SRO-computeren fra egen computer. Samtidigt blev der i SRO-programmet
og de rapporter der kan udtrækkes foretaget ændringer, således at forbrugstallene fremkommer
med 1 decimal, hvilket øger mulighederne for at lokalisere eventuelle lækager.
2008-05-06 Gennemgang af rentvandsbeholderne
I forbindelse med udarbejdelse af en teknisk tilstandsrapport, blev de 3 rentvandsbeholdere
gennemgået. Vandstanden var forinden sænket fra den normale på 150 - 165 cm. til ca. 90 cm. 2
personer iført desinficerede vaders var nede i rentvandsbeholderne. Gennemgangen tog ca. 1½
time.
2008-04-30 Tilslutning af Hovedvejen 36
Målerbrønden ved Hovedvejen 36, blev i dag tilsluttet ledningsnettet.
2008-04-21 Tilslutning af ny hovedledning til Hovedvejen 36
På grund af tilslutning af ny hovedledning til Hovedvejen 36, blev der i tidsrummet 13.15 - 14.55
afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 96, Byvejen 40 - 64 lige numre, Byvejen 61 og
Møllegårdsvej.
2008-04-15 Udskiftning af jordledning af jern på Hovedvejen 141 – Shell
Jordledning af jern blev i dag udskiftet på Hovedvejen 141 (Shell). Der blev tidligere på året
opdaget 2 brud på 1 m3 i timen. Der havde tidligere været brud på ledningen, hvorfor den blev
udskiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af udskiftningen.
2008-04-12 Kontrollukning af enkelte hovedstophaner på Byvejen
I forbindelse med kontrollukning af en hovedstophane på Byvejen, blev den ved en fejl ikke åbnet
med det samme, hvorfor Byvejen 39 - 45 var uden vand i tidsrummet ca. 17.50 - 18.50
kontrollukket.
2008-04-10 Kontrollukning af hovedstophaner
Hovedstophanerne på Assenløsevej, Byvejen, Hovedvejen 105 - 137, Lykkesholmvej og Osted
Kirkestræde blev i tidsrummet 18.45 - 20.30 kontrollukket. 6 hovedstophaner viste sig at være
defekte. Bestyrelsen vil vurdere, om der fortsat ønskes hovedstophaner disse steder, og i givet fald
vil de blive udskiftet.
2008-04-09 Kontrollukning af hovedstophaner
Hovedstophanerne på "Tofterne" samt Hovedvejen 141 - 173 blev i tidsrummet 19.15 - 20.35
kontrollukket. Alle hovedstophaner virkede.
2008-04-08 Kontrollukning af hovedstophaner
Hovedstophanerne på Birkholmvej, Hovedvejen 140 - 164, Kastholmvej, Landmandslyst,
Lysholmparken, Åholmvej blev i tidsrummet 16.45 - 20.45 kontrollukket. 3 hovedstophaner viste
sig at være defekte. Bestyrelsen vil vurdere, om der fortsat ønskes hovedstophaner disse steder, og
i givet fald vil de blive udskiftet.
2008-04-07 Kontrollukning af hovedstophaner
Hovedstophanerne i Baunehøj, Flintebjerg og Flintevænget blev i tidsrummet 16.15 - 19.30
kontrollukket. 5 hovedstophaner viste sig at være defekte. Bestyrelsen vil vurdere, om der fortsat
ønskes hovedstophaner disse steder, og i givet fald vil de blive udskiftet.
En hovedstophane var mod forventning lukket, hvorfor Baunehøj, udover de kortvarige
kontrollukninger, var uden vand i tidsrummet ca. 18.10 - 18.40.
I Flintebjerg var der en fejl i kortet, hvorfor Flintebjerg 22, 23, 29 - 38 og Flintevænget 1 - 33,
udover de kortvarige kontrollukninger, var uden vand i tidsrummet ca. 18.20 - 19.15.
2008-04-03 Udskiftning af defekt stophane ved Alfarvejen 18
På grund af udskiftning af en defekt stophane ved Alfarvejen 18, var der torsdag den 3. april 2008 i
tidsrummet ca. 10.00 - ca. 12.00 lukket for vandforsyningen for Alfarvejen 14 - 26 lige numre,
Alfarvejen 15 - 33 ulige numre, Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2.
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2008-04-02 Udskiftning af utæt hovedstophane ved Alfarvejen 49
På grund af udskiftning af utæt hovedstophane ved Alfarvejen 49, var der onsdag den 2. april 2008
i tidsrummet 9.05 - 13.05 lukket for vandforsyningen for Alfarvejen 28 – 38 lige numre, Alfarvejen
9 – 57 ulige numre, Hovedvejen 128 - 138C lige numre, Lysholmparken, Søndertoften 1 - 2 og
Åholmvej.
2008-03-18 Udskiftning af jordledning til Hovedvejen 161
Utæt jordledning af jern er blevet skiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.
2008-03-10 Udskiftning af jordledning til Stentoften 11
Søndag formiddag blev et brud på jordledningen opdaget. Der blev herefter lukket for stophanen.
Mandag formiddag blev jordledningen skiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.
2008-03-06 Udskiftning jernstikledning til Alfarvejen 35
På grund af udskiftning af jernstikledning til Alfarvejen 35, var der i tidsrummet 11.38 - 12.25
lukket for vandforsyningen til Alfarvejen 35 og 37, Brotoften 19 og Stentoften 3 - 15.
2008-03-06 Udbedring af brud på jordledning på Alfarvejen 30
Utæt jordledning af jern er blevet repareret. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.
2008-03-06 Montering af ny hovedstophane, samt udskiftning af stophane på Alfarvejen
28
På grund af montering af ny hovedstophane samt udskiftning af jernstikledning, var der i
tidsrummet kl. 10.28 - 11.35 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 14 - 34, 36, 38 - 47, 49,
Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2 og Søndertoften 1 - 2.
2008-03-03 Reparation af jordledning på Hovedvejen 141 – Shell
På grund af reparation af jordledningen på Hovedvejen 141, var der i tidsrummet 17.23 - 18.30
afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 141 - 155 ulige numre. Det har efterfølgende kunnet
konstateres, at vandspildet er faldt med ca. 1,0 m3 i timen, svarende til ca. 8.760 m3 om året,
hvilket giver en besparelse på grønne afgifter på ca. 43.800 kr. årligt.
2008-03-03 Lækagesøgning
Der er i dag foretaget ekstra lækagesøgning på udvalgte strækninger, og følgende lækager blev
fundet:
- Alfarvejen 30: Brud på jordledning. Udbedret 2008-03-06.
- Hovedvejen 104: Formentlig brud på jordledning.
- Hovedvejen 141 - Shell: Brud på jordledning. Udbedret 2008-03-03.
- Hovedvejen 161: Brud på jordledning. Udbedret 2008-03-18.
2008-02-26 Generalforsamling på Osted Kro
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2008 kl. 19.30 på Osted Kro.
Referat kan ses under punktet dokumentarkivet.
2008-02-13 Udskiftning af utæt stophane ved Alfarvejen 30
På grund af udskiftning af utæt stophane og jernstikledning, var der i tidsrummet kl. 11.00 - 11.30
afbrudt for vandforsyningen på Alfarvejen 14 - 34, 36, 38 - 47, 49, Fugletoften 25, Nørretoften 1,
Smedetoften 1 - 2 og Søndertoften 1 - 2.
2008-02-12 Lækagesøgning på Byvejen
På grund af lækagesøgning var der i tidsrummet 01.55 - 04.05 afbrudt for vandforsyningen til
Byvejen 24 - 38 lige numre, Byvejen 29 - 59 ulige numre samt Osted Kirkestræde 2.
2008-02-09 Udskiftning af utæt anboring til Alfarvejen 35, samt brud på hovedledning
Pga. udskiftning af en utæt anboring til Alfarvejen 35, samt udbedring af et brud på
hovedledningen, var der i tidsrummet 13.15 - 16.35 lukket for vandforsyningen til Alfarvejen 35 og
37, Brotoften 19 og Stentoften 3 - 15.
2008-01-17 Lækagesøgning
Ledningsnettet på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Byvejen, Hovedvejen, Kromarksvej, Møllegårdsvej
og Osted Kirkestræde er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Hovedvejen 146A. Brud på jordledning. Udbedret 2008-10-15.
- Lykkesholmvej 6: Brud på jordledning efter målerbrønd.
- Møllegårdsvej 8: Brud på jordledning. Udbedret 2008-02-13.
- Byvejen 57-59: Brud på hoved-, stik- eller jordledning. Udbedret 2009-08-14.
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2008-01-17 Udskiftning af stikledning og stophane ved Lysholmparken 78
På grund af udskiftning af stikledning og stophane ved Lysholmparken 78, var der i tidsrummet ca.
kl. 13.00 - 14.30 lukket for vandforsyningen 2 gange af en varighed på ca. 5 - 15 minutter.
Forbrugerne i Lysholmparken 76 - 90 lige numre var informeret om lukningerne. Desværre viste det
sig at hovedstophanen til disse forbrugere ikke virkede, hvorfor det var nødvendigt også at lukke
for Lysholmparken 75 - 106 samt Hovedvejen 128 - 138.
2008-01-17 Udskiftning af stophane ved Langetoften 10
En defekt og utæt stophane blev udskiftet på Langetoften 10. Det blev alligevel ikke nødvendigt at
lukke for vandet for forbrugerne på Langetoften, og en del af Hovedvejen, som der var informeret
om tidligere.
2008-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
2007-12-20 Brud på jordledning på Engtoften 27
På grund af udskiftning af jordledning, stophane og stikledning på Engtoften 27, var der i
tidsrummet ca. kl. 10.50 - 11.25 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40,
Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.
2007-12-18 Utætte hovedstophaner udbedret
2 utætte hovedstophaner på Alfarvejen ved henholdsvis Kastholmvej og Fugletoften blev i dag
gravet fri og utæthederne udbedret. Ingen forbrugere var påvirket af reparationen.
2007-12-16 Måleraflæsning 2007
Aflæsningskort udsendt, samt åbnet mulighed for at indberette forbruget på vandværkets
hjemmeside.
2007-12-07 Brud på jordledning på Agertoften 28
På grund af udskiftning af jordledning, stophane og jernstikledning på Agertoften 28, var der i
tidsrummet ca. kl. 9.30 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40,
Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.
2007-12-06 Udskiftning af stophane ved Engtoften 10
På grund af udskiftning af utæt stophane og jernstikledning, var der i tidsrummet ca. kl. 10.45 12.10 afbrudt for vandforsyningen på Engtoften 1 – 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.
2007-12-06 Lækagesøgning i Flintebjerg, Flintevænget og Baunehøj
Ledningsnettet på Flintebjerg, Flintevænget og Baunhøj er i dag blevet gennemgået for lækager.
Der blev ikke fundet nogen.
2007-12-03 Lækagesøgning på Alfarvejen, Lysholmparken og industrien
Ledningsnettet på Alfarvejen, Birkholmvej, Kastholmvej, Lysholmparken og Åholmvej er i dag
blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Alfarvejen 30: Utæt stophane. Udbedret 2008-02-13.
- Lysholmparken 78: Utæt stophane og brud på jordledning. Udbedret 2008-01-17.
- Alfarvejen ved Kastholmvej: Utæt hovedstophane. Udbedret 2007-12-18.
- Alfarvejen ved Fugletoften: Utæt hovedstophane. Udbedret 2007-12-18.
- Alfarvejen 49: Utæt hovedstophane. Udbedret 2008-04-02.
2007-11-28 Lækagesøgning på Tofterne
Ledningsnettet på Agertoften, Brotoften, Engtoften, Fugletoften, Hovedvejen 142, Langetoften,
Nørretoften, Smedetoften, Stentoften og Søndertoften er i dag blevet gennemgået for lækager.
Følgende blev fundet:
- Agertoften 28: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-07.
- Brotoften 14: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-14.
- Engtoften 10: Utæt stophane. Udbedret 2007-12-06.
- Hovedvejen 142: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-07.
- Langetoften 10: Utæt stophane. Udbedret 2008-01-17.
- Stentoften 4: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-14.
- Søndertoften 1: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-20.
2007-11-27 Udskiftning af stikledning ved Lysholmparken 50
På grund af udskiftning af stikledning og stophane, var der i tidsrummet ca. kl. 9.15 - 11.30 lukket
for vandforsyningen, for Lysholmparken 34 - 72 lige numre.
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2007-11-21 Ledningsarbejde ved Hovedvejen 157
I forbindelse med flytning af 100 meter hovedledning, var der i tidsrummet ca. kl. 8.00 - 13.00
svingende vandtryk på Hovedvejen 140 - 174 lige numer, Hovedvejen 157 - 173 ulige numre,
Kromarksvej og Landmandslyst.
2007-11-20 Ledningsarbejde ved Hovedvejen 157
I forbindelse med flytning af 100 meter hovedledning, var der i tidsrummet ca. kl. 9.00 - 13.00
svingende vandtryk på Hovedvejen 140 - 174 både lige og ulige numre, Kromarksvej og
Landmandslyst.
2007-11-19 Overgravet hovedledning ved Hovedvejen 157
I forbindelse med en hovedledningsændring ved Hovedvejen 157, blev hovedledningen ved et uheld
gravet over, hvorfor der i tidsrummet ca. kl. 10.00 - 12.30 var lukket for vandforsyningen til
Hovedvejen 159 - 173 ulige numre og Kromarksvej.
2007-11-19 Ledningsbrud ud for Agertoften 33
På grund af udbedring af ledningsbrud udfor Agertoften 33, blev der i tidsrummet ca. kl. 9.00 10.00 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35,
Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.
2007-11-16 Sløjfning af gammel stikledning
I forbindelse med sløjfning af gammel stikledning på Brotoften 15, blev der i tidsrummet ca. kl.
10.30 - 11.00 lukket for vandet for Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C
og 4, Fugletoften 6 - 23.
2007-11-15 Etablering af ny stikledning på Brotoften 15
I forbindelse med etablering af ny stikledning på Brotoften 15, blev der i tidsrummet ca. kl. 13.00 14.00 lukket for vandet for Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C og 4,
Fugletoften 6 - 23.
2007-11-02 Sløjfning af gammel hovedledning
I forbindelse med sløjfning af et stykke gammel hovedledning på Fugletoften, blev der fredag den 2.
november 2007 i tidsrummet ca. kl. 10.45 - 11.15 lukket for vandet for Alfarvejen 13, Byvejen 24 38 lige numre, Byvejen 29 - 59 ulige numre samt Osted Kirkestræde 2.
2007-11-01 Aftale med Lejre Kommune om måleraflæsning
Osted Vandværk har indgået aftale med Lejre Kommune, således Osted Vandværk leverer
oplysninger om måleraflæsningen. Forbrugerne vil derfor ikke længere modtage aflæsningskort fra
Lejre Kommune.
2007-10-31 Udskiftning af stikledning ved det gamle Osted Pleje- og aktivitetscenter
På grund af udskiftning af gammel stikledning ved det gamle Osted Pleje- og aktivitetscenter, blev
der i tidsrummet ca. kl. 10.30 - 12.00 afbrudt for vandforsyningen for Hovedvejen 116 - 126 og
Langetoften 3, 6 - 25. Den senere lukning i forhold til annonceret, skyldes en hovedstophane som
drillede.
2007-10-30 Udskiftning af hovedledning ved Fugletoften 6 - 12 og Byvejen 27
Udskiftning af hovedledning blev ikke afsluttet i går, hvorfor der i løbet af dagen var enkelte korte
afbrydelse af vandforsyningen for Fugletoften 6 - 12 og Byvejen 27. De berørte husstande fik
besked inden lukningen.
2007-10-29 Udskiftning af hovedledning ved Fugletoften 6 – 12
Som følge af flere brud og gammel hovedledning ved Fugletoften 6 - 12, skiftes denne. Der blev
derfor lukket for vandet i tidsrummet ca. 12.45 - 13.25, for Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen
27, Langetoften 2A, 2B, 2C og 4, Fugletoften 6 - 23. Herudover var der lukket for vandet i
tidsrummet ca. 13.45 - 13.55 for Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 lige numre, Byvejen 27 - 59 ulige
numre samt Osted Kirkestræde 2.
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2007-10-22 Udskiftning af 2 defekte hovedstophaner på Byvejen
Der blev udskiftet 2 defekte hovedstophaner, samt etableret en 3. således Byvejen igen kan lukkes
i mindre områder. Der blev lukket for vandet ca. kl. 13.00 og åbnet igen i tidsrummet 16.15 til
16.35. Der blev åbnet senere end forventet, da der ved opgravningen blev konstateret at ledningsdimensionen på det ene rør var en anden end forventet. Der skulle derfor skaffes en overgang,
inden man kunne påbegynde udskiftningen. Lukningen berørte Alfarvejen 13, Baunehøj 18 - 36 og
96, Byvejen 24 - 64, Fugletoften 6 - 12, Møllegårdsvej samt Osted Kirkestræde 2.

3 nye hovedstophaner

Hullet lukkes

2007-09-21 Ledningsbrud på Fugletoften
Der blev fredag eftermiddag den 21. september opdaget et ledningsbrud på Fugletoften. Som følge
heraf var Alfarvejen 13, Baunehøj 18 - 36 og 96, Byvejen 24 - 64, Fugletoften 6 - 12, Møllegårdsvej
samt Osted Kirkestræde 2 uden vand fra kl. 19.45 frem til bruddet var udbedret kl. 20.55.
2007-09-19 Udskiftning af defekt stophane på Alfarvejen 36
Alfarvejen 36 fik udskiftet defekt stophane. Som følge heraf var Alfarvejen 14 - 49 uden vand i
tidsrummet ca. kl. 11.30 - 12.45. Da en stophane på Nørretoften mod forventning ikke var åben var
Agertoften, Engtoften, Nørretoften, Smedetoften og Søndertoften uden vand i et kort tidsrum.
Forbrugerne på Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej og industrien har muligvis haft
nedsat tryk i hanen frem til fredag den 21. september kl. 12.00.
2007-09-12 Tilslutning af ny ringforbindelse
Ifm. sammenkobling af ny ledning med eksisterende, blev der afbrudt for vandforsyningen til
Flintebjerg 8-16, 22, 23, 29-38 og Flintevænget i tidsrummet 9.15 - 11.45.
2007-08-29 Etablering af 2 nye stophaner på hovedledning i Alfarvejen ved Kastholmvej
For at kunne lukke ledningsnettet i mindre områder ifm. ledningsarbejde, blev der i dag monteret to
nye stophaner på hovedledningen i Alfarvejen ved Kastholmvej. Som følge heraf var Alfarvejen 48,
50B, 51, 52, 57 og 61, Birkholmvej, Hovedvejen 128, 130, 132, 134A, 134C, 136AB, 138ABC,
Lysholmparken og Åholmvej være uden vand i tidsrummet 12.45 - 15.10. Forbrugere på
Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis haft nedsat tryk i hanen.
2007-08-27 Etablering af 2 nye stophaner på hovedledning i Alfarvejen ved Fugletoften
For at kunne lukke nedningsnettet i mindre områder ifm. ledningsarbejde, blev der i dag monteret
to nye stophaner på hovedledningen i Alfarvejen ved Fugletoften. Som følge heraf var Agertoften,
Alfarvejen 14 - 47, 49, Engtoften, Fugletoften 25, Nørretoften, Smedetoften, Søndertoften og
Toftekæret uden vand i tidsrummet 13.15 - 14.35.
Byvejen 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 og 15, Brotoften, Langetoften og Stentoften var uden vand fra kl.
11.45 til 12.30 da en stophane mod forventning viste sig at være lukket.
2007-08/09 Kastholmvej 2 tilsluttes Osted Vandværk
Efter mange år med egen boring, tilsluttes Kastholmvej 2 nu Osted Vandværk.
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2007-08/09 Etablering af ringforbindelse til Flintebjerg/Flintevænget/Baunehøj
Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 3, etableres der en ringforbindelse fra Alfarvejen/Nørretoften til
Baunehøj. Dette gøres for at øge forsynings-sikkerheden til Baunehøj, Flintebjerg og Flintevænget.
Arbejdet vil foregå fra midten af august til midten af september 2007.
Ifm. sammenkobling af ny ledning med eksisterende, vil der kunne forekomme kortvarige
afbrydelser af vandforsyningen, som vil berøre: Agertoften, Alfarvejen 14 - 47, 49 og 51, Engtoften,
Fugletoften 25, Nørretoften, Smedetoften, Søndertoften og Toftekæret.
Planlagte afbrydelser vil blive foretaget i tidsrummet 9.00 - 15.00, og vil normalt vare mindre end 3
timer. Der forventes 1 - 2 afbrydelser fra mandag den 27. august til fredag den 31. august 2007.

Opgravning til "borehul”

Navigatøren styrer underboringen

Fjernelse af gammel fjernvarmeledning

Piloten fører maskinen

2007-08-10 Formodet ledningsbrud på Alfarvejen
Kl. ca. 22.30 fik bestyrelsen en anmeldelse om ledningsbrud på Alfarvejen ud for Lysholmparken 3.
Der stod et mindre "springvand" op gennem en kloakrist. Der blev lukket for ledningsnettet på begge sider af "springvandet", hvilket dog ikke lukkede "springvandet". Det kunne derfor konkluderes
at "springvandet" skyldes en stoppet kloak, og ikke et brud på vandledningen. Lejre Kommune var
også på stedet, og ville tage hånd om problemet. Pga. lukningen af en del af ledningsnettet var
forbrugerne i Lysholmparken og Industri-området uden vand i tidsrummet ca. kl. 23.00 - 23.15.
2007-07-03 Ledningsbrud ved Brotoften 18
Der blev mandag den 2. juli opdaget et ledningsbrud på Brotoften 18. I løbet af tirsdagen blev
bruddet udbedret. Som følge heraf var Brotoften 1 - 22, Fugletoften 17 - 23 og Langetoften 2A, B,
C & 4 uden vand fra ca. kl. 9.00 frem til bruddet var udbedret ca. kl. 11.00.
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2007-06-23 100 års dagen for indvielsen af vandværket
22 forbrugere var mødt frem for at markere 100 års dagen for indvielsen af Osted Vandværk. Det
blev taget et billede for at markere dagen. Interesserede fik en rundvisning på vandværket.

2007-06-11 Afhentning af vand
En landmand med 2.700 grise hentede 9 m3 vand, da hans egen boring var gået i stykker, og først
kunne repareres dagen efter.
2007-05-15 Udskiftning af hovedledning i stien mellem Kastholmvej og Hovedvejen
Som følge af udskiftningen af 40 mm hovedledning til 75 mm i stien mellem Kastholmvej og
Hovedvejen, var der tirsdag den 15. maj 2007 i tidsrummet 12.40 - 16.00 lukket for vandet til
Hovedvejen 140 - 174, Landmandslyst 1 - 20, Kastholmvej 1 - 3, Alfarvejen 61 med forsyning fra
Kastholmvej.
2007-05-10 Udskiftning af defekt stophane i Lysholmparken 73
Som følge af en defekt stophane og udskiftningen af denne i Lysholmparken 73, var der fra ca. kl.
10.00 - ca. kl. 14.00 lukket for vandet i Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 136A+B. 2007-0509 Tilkobling af ny stikledning på Fugletoften 19
Som følge af udskiftning af stikledning på fugletoften 19, var der kortvarigt lukket for vandet på
Brotoften, Langetoften 2 - 4 og Fugletoften 17 - 23, sidst på formiddagen.
2007-04-26 Strømsvigt i tidsrummet 5.15 til 6.05
Som følge af strømsvigt, var der i tidsrummet 5.15 til 6.05 ikke vand i hanerne.
2007-04-11 Ledningsbrud ved Søndertoften 15
Der blev mandag den 9. april opdaget et ledningsbrud på Søndertoften 15. I løbet af tirsdagen blev
bruddet ved hjælp af sporgas lokaliseret, og om onsdagen blev det udbedret. Som følge heraf var
Søndertoften, Engtoften 23 - 35, Agertoften 23, 25, 27 - 40 og Smedetoften 3 - 7 uden vand fra ca.
kl. 8.30 frem til bruddet var udbedret ca. kl. 12.00.
2007-02-27 Generalforsamling på Osted Kro
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.30 på Osted Kro.
Referat kan ses under punktet dokumentarkiv.
2007-01-16 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er den 16. januar 2007 lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
Forbrugere der ikke har indsendt eller indberettet måleraflæsning, vil enten få foretaget en manuel
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aflæsning, eller få Deres vandforbrug ansat skønsmæssigt, og det kan ikke forventes reguleret før
ved afregningen af den næste aflæsning.
2006-12 Renovering af hovedledningen foran Osted Skole
Ca. 225 meter gammel hovedledning af jern blev skiftet.
2006-11-04 Åbent hus
Osted Vandværk blev den 8. november 2006 100 år. Dette blev fejret med et åbent hus
arrangement på Vandværket i tidsrummet kl. 10 - 14 lørdag den 4. november 2006.
Der blev foretaget guidede rundvisninger på vandværkets område ca. hver halve time, hvor de
besøgende fik fortalt om vandets vej, fra råvandsboring, til iltningstårn, til sandfiltre, til
rentvandsbeholder og til slut til forbrugeren.
2006-10 Renovering af hovedledning på Kromarksvej og Hovedvejen 173 til Kromarksvej
Ca. 750 meter hovedledning blev skiftet. Vandspildet er efterfølgende faldet med ca. 0,6 m 3 i timen,
svarede til 5.250 m3 om året, hvilket har givet en besparelse på grønne afgifter på ca. 26.000 kr.
årligt.
2006-07 Renovering af hovedledningen beliggende Hovedvejen 129 – Shell
Ca. 325 meter hovedledning blev skiftet. Det har efterfølgende kunnet konstateres, at vandspildet
er faldt med ca. 1,2 m3 i timen, svarende til 10.500 m3 om året, hvilket har givet en besparelse på
grønne afgifter på ca. 52.500 kr. årligt.
2006-06 Ringforbindelse fra Kastholmvej til Hovedvejen
Etablering af en 95 meter lang ringforbindelse fra Kastholmvej til Hovedvejen.
Forsyningssikkerheden er hermed højnet for forbrugerne på hovedvejen og i industriområdet.
2006-06-30 Ledningsbrud ved hovedvejen
Et brud på stikledningen ved hovedvejen 150 blev udbedret. Der blev ca. kl. 18.15 lukket for den
del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Hovedvejen 140 - 162 og
Landmandslyst uden vand, frem til bruddet var udbedret ca. kl. 19.15.
2006-06-16 Ledningsbrud på hovedvejen
Et brud på hovedledningen ud for hovedvejen 124 blev udbedret. Der blev ca. kl. 13.00 lukket for
den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Lykkesholmvej,
Bregnetvedvej og Hovedvejen 124, 133 - 137 uden vand, frem til bruddet var udbedret ca. kl.
16.00.
2006-06 Renoveringsprojekter
I perioden juni - oktober blev der etableret en ny ringforbindelse fra Kastholmvej under hovedvejen
til hovedledningen bag kroen. Dette blev gjort for at øge forsyningssikkerheden i området.
Ydermere blev hovedledningerne på strækningerne: gangbroen ved Osted skole til Shell og
Kromarksvej udskiftet.
Med disse ledningsrenoveringer er det meste af strækning syd for hovedvejen renoveret inden for
de senere år.
2006-05-04 Nye rentvandspumper og styring
I perioden den 24. april til 4. maj blev 4 rentvandspumper udskiftet til 3. Styringen af pumperne
blev ligeledes udskiftet. Pumperne var nedslidte og dyre at renovere, og styringen kunne ikke
længere med sikkerhed serviceres. De nye pumper er mere energieffektive, hvorfor elforbruget pr.
m3 vand er faldet fra ca. 0,45 kWh til ca. 0,37 kWh. Et fald på 18%.
2006-02-28 Generalforsamling
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19.30 på Osted Kro.
Referat kan ses under punktet dokumentarkiv.
2006-01-15 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er den 15. januar 2006 lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
Forbrugere der ikke har indsendt eller indberettet måleraflæsning, vil enten få foretaget en manuel
aflæsning, eller få Deres vandforbrug ansat skønsmæssigt, og det kan ikke forventes reguleret før
ved afregningen af den næste aflæsning.
Det har desværre vist sig, at flere indberetninger af årsforbrug, ikke er registreret på hjemmesiden.
Årsagen og løsning er fundet. Vi beklager den ulejlighed det måtte have medført.
2005-12-06 Ledningsbrud på Byvejen ved Møllegårdsvej (Lægehuset)
Fredag den 2. december kl. 19.00 konstateredes det at forbruget er steget med 6 - 8 m3 i timen.
Fredag, lørdag og søndag ledes der efter bruddet i hele ledningsnettet uden dog at finde det.
Mandag nat i tidsrummet kl. 1 - 3 lukkes ledningsnettet af i 10 mindre områder, for her igennem at
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lokalisere området med bruddet. Det konstateres at bruddet er i området Byvejen/Møllegårdsvej.
Tirsdag gennemgås ledningsnettet med lækagesøgningsfirma, og bruddet findes i indkørslen fra
Byvejen til Møllegårdsvej. Omkring kl. 14.30 blev der lukket for den del af ledningsnettet, der var
forbundet med bruddet. Som følge heraf var Byvejen, Møllegårdsvej, Baunehøj, Flintebjerg og
Flintevænget uden vand, frem til bruddet var udbedret kl. 15.30.
2005-10-10 Ledningsbrud på Hovedvejen ved Kiosken
Omkring kl. 14.30 blev et ledningsbrud opdaget ved parkeringsbanen ved Kiosken. Der blev lukket
for den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Lykkesholmvej,
Bregnetvedvej, Kromarksvej samt den del af Hovedvejen der er beliggende fra Shell til og med
Hovedvejen 173 uden vand, frem til bruddet var udbedret kl. 16.30.
2005-09-30 Ledningsbrud på Alfarvejen
Omkring kl. 16.30 blev et stort ledningsbrud opdaget udfor Alfarvejen 49, hvor der nåede at løbe
ca. 45 m3 vand ud. Der blev hurtigt lukket for den del af ledningsnettet, der var forbundet med
bruddet. Som følge heraf var Toftekæret, Nørretoften, Engtoften, Agertoften, Søndertoften,
Alfarvejen, den vestlige del af Lysholmparken, Åholmvej, Kastholmvej og Birkholmvej uden vand,
frem til bruddet var udbedret kl. 20.45. Hovedvejen og den østlige del af Lysholmparken var
kortvarigt også uden vand.
2005-09-29 Byvejen, Baunehøj, Flintebjerg, Flintevænget og dele af Hovedvejen uden
vand (13.30 - 17.45)
I forbindelse med renoveringen af hovedledningen på Hovedvejen, var det planlagt kortvarigt at
lukke for forsyningen til dele af hovedvejen. Desværre viste det sig nødvendigt at lukke for en
større del af ledningsnettet, hvorved Byvejen, Baunehøj, Flintebjerg, Flintevænget og dele af
Hovedvejen var uden vand. Ydermere gjorde det fugtige vejr, at arbejdet tog længere tid end
forventet.
2005-08-21 Renovering af hovedledning på strækningen Hovedvejen 105B – 129
I perioden den 12. september 2005 og ca. 1 måned frem blev hovedledningen på strækningen
Hovedvejen 105B - 129 udskiftet. Hovedledningen skønnes at være mindst 60 år gammel. Der har i
de senere år været flere brud på strækningen, som har medført en del vandspild. Det skønnes at
der på denne strækning fortsat er vandspild, hvorfor den blev skiftet.
2005 Digitalisering af Vandværkets ledningsnet påbegyndes
I 2005 påbegyndtes arbejdet med at få vandværkets ledningsnet digitaliseret, således at der
fremover altid vil være ajourførte kort. Arbejdet forventes at tage 2 - 3 år.
2005 var også året hvor Osted Vandværk fik hjemmeside med regnskaber, budgetter, referater mv.
2002-2004 Stigning i vandspild
Vandforbruget steg i perioden 2002 til 2004 pga. vandspild fra 135.000 m 3 til 176.000 m3. En
stigning på 30%. I 2006 var vandforbruget faldet til 127.345 m3.
2002 Stikledning til sostald
I sommeren 2002 modtages ansøgning om stikledning til sostald ved Lykkesholm, der forventer at
forbruge 6.000 m3 årligt.
2001 Kortslutning
Under vejarbejde på Fugletoften, forårsagede en kran en kortslutning, som forårsagede
ødelæggelser på vandværket for ca. 50.000 kr.
2000 Overgangen til 2000
Overgangen til år 2000 gav ingen problemer.
1994 Vandmåler hos forbrugerne
På ekstraordinær generalforsamling i 1994 blev det besluttet med 46 stemmer for og 5 imod, at der
skulle monteres vandmåler hos forbrugerne.
I perioden efter montering af vandmåler falder vandforbruget markant. Fra et forbrug i 1993 på
220.000 m3 bliver der i 1996 brugt 135.000 m3. Et fald på 38%.
1992 Forbindelse til Kirkebjerg Vandværk
Der etableres en forbindelse til Kirkebjerg Vandværk, således at Osted og Kirkebjerg kan hjælp
hinanden med vandforsyning i nødsituationer.
1989 Afkalkningsmagneter
Der monteres afkalkningsmagneter på vandværket.
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1987 Rensningsanlæg i Tokkerup
Lejre Kommune ønskede at Osted Vandværk påtog sig vandforsyningen til det nye rensningsanlæg i
Tokkerup. Bestyrelsen fremhævede at anlægget var beliggende udenfor vandværkets normale forsyningsområde og afslog at levere vand. Sagen blev af Lejre Kommune overgivet til Hovedstadsrådet. Hovedstadsrådet pålægger i 1988 Osted Vandværk at levere vand til rensningsanlægget.
Lejre Kommune afviste at betale den af bestyrelsen fastsatte pris for tilslutning. Lejre Kommune
ankede til Roskilde Amt. Vandværket accepterede den af Roskilde Amts trufne kendelse om at
halvere tilslutningsafgiften for det nye rensningsanlæg.
1983-02-28 Vedtagelse af standardvedtægter
På generalforsamlingen den 28. februar 1983 samt på ekstraordinær generalforsamling den 21.
marts 1983 blev standardvedtægter for private vandforsyninger vedtaget.
1982 Retssag mod Roskilde Amt
På et bestyrelsesmøde i 1982 blev det besluttet at kører en retssag mod Roskilde Amt, da bestyrelsen ikke fandt det rimeligt at blive pålagt udgifter ifm. omlægningen af Assenløsevejen. Vandværket
tabte dog sagen i 1983, og skulle betale sagens omkostninger med 3.000 kr. plus egen advokat.
1981-11-08 75-års jubilæum
75-års jubilæet i 1981 foregik i stilhed på grund af sparehensyn.
1975 Indvindingsretten øget
Vandværket blev tilkendt yderligere 115.000 m3 i indvindingsret, således værket har lov til at
oppumpe 215.000 m3. Samme år blev rentvandsbeholderen udvidet.
1972-01-01 Halvårlig opkrævning
Fra den 1. januar 1972 gik man fra kvartalsvis opkrævning af vandafgiften til ½-årlig.
1970 Vandværket blev registreret hos skattevæsenet
Vandværket blev efter gentagne henvendelser fra skattevæsenet registreret som
indeholdelsespligtig for kildeskat.
1968 Forespørgsel angående vand til svømmebassin
Bestyrelsen fik en forespørgsel angående vand til et svømmebassin på 40 m 3. Det kunne tiltrædes
under forudsætning af, at det kun fyldtes 1 gang om året. Prisen blev fastsat til 60 kr. inkl. moms
årligt.
1968 Overgang til giroindbetaling
På generalforsamlingen vedtoges det at overgå til giroindbetaling af vandafgift.
1968 Fældning af 8 træer
Om sommeren blev 8 træer fældet ved vandværket. Gårdejer Buur klagede efterfølgende til
vandværket, da han mente det var hans træer, der var blevet fældet. Der blev indgået et forlig,
hvor vandværket betalte 500 kr. i erstatning.
1965 Nedrivning af det gamle Vandværk
Det gamle Vandværk blev revet ned. Jørgen Plambech fik opgaven. Fundamentet blev fjernet ned
under jordoverflade, så der kunne planeres. Udgiften for nedrivningen beløb sig til 6.000 kr.
1964 Vandværket har 200 medlemmer
1962 Beslutning om at bygge nyt vandværk
Det besluttedes at bygge nyt vandværk. Prisen herfor blev 170.000 kr., og der blev optaget et lån i
Roskilde Sparekasse på 120.000 kr. Dahlgaard udarbejdede tegninger over et vandværk til 6-800
husstande. I samme forbindelse blev det vedtaget at forhøje vandafgiften med 60% for alle afgifter.
1960/1961 Etablering af ny boring
I 1960/61 blev der igen etableret en ny boring. Der blev i den forbindelse lånt 30.000 i sparekassen
for Roskilde By og omegn.
1947-09-26 Etablering af ny boring
På generalforsamling den 26. september 1947 blev det vedtaget at etablere en ny boring. Under
etableringen af den nye boring knækkede boret i en dybde af ca. 40 meter, således der måtte
begyndes på en ny boring.
1945-05-04 Danmark blev befriet
1941-02-22 Æresmedlem
På generalforsamlingen den 22. februar 1941 bliver Voldgiftsmand malermester Nielsen optaget i
vandværket som æresmedlem. Osted vandværk har nu bestået i 35 aar.
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1940-09-26 Kong Christian den 10. 70-års fødselsdag
Den 26. september 1940 samledes vandværkets interessenter ved vandværket for at plante en Eg i
anledning af Hans Majestæts Kong Christian den 10. 70-års fødselsdag.
1940-06 Lav vandstand i vandværkets brønd
Juni 1940 var vandstanden i vandværkets brønd nede på 80 cm., og det blev forbudt at vande i
haverne med vandslange.
1940-04-09 Danmark overgav sig til Tyskland
1938-07-29 Beslutning om udvidelse af vandværket
På ekstraordinær generalforsamling den 29. juli 1938 vedtoges det at optage et laan på 10.000 kr. i
Roskilde Sparekasse til udvidelse af vandværket.
1926-02-05 Første kvinde i bestyrelsen
På generalforsamlingen den 5. februar 1926 blev der for første gang valgt et kvindeligt
bestyrelsesmedlem i skikkelse af Fru Johanne Holm Petersen.
1924-02-05 Generalforsamling
På generalforsamlingen 5. februar 1924 ”vedtoges at Damerne for Fremtiden har Stemmeret og er
Valgbare paa Generalforsamlingen”.
1917 Knækket propel
I en storm i marts 1917 knækkede propellen på vindmotoren. Det blev besluttet at købe en brugt af
smedemester H. P. Hansen.
1915-06-05 Stemmeret
Den 5. juni 1915 får danske kvinder stemmeret og kan nu stille op til Folketinget og Landstinget.
1907-06-23 Osted Vandværk indvies
Søndag den 23. juni 1907 blev en indvielsesfest af vandværket afholdt for interessenterne. At møde
ved værket kl. 6 eftermiddag. Derefter marcheres til Hejmdal, hvor der drikkes kaffe og danses til
kl. 12.

1906-11-08 Osted Vandværk dannedes
Den 8. november 1906 samledes Osted bys beboere hos gårdejer Christen Larsen, hvor der dannedes et interessentskab for oprettelse af et vandværk for Osted by. Det blev besluttet at optage et
lån i Roskilde Sparekasse på 7.000 kr. til opførelsen. Lånet forrentes og afdrages med 5% årligt
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fordelt på 45 år.
Afregning af vand blev baseret på antal haner. I alt var der 54 haner, fordelt på 30 forbrugere, der
gav vandværket en indtægt på 455 kr. En husstand med 1 hane skulle betale 7 kr. årligt.
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