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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.
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