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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.
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
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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.
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.
2007-09-21 Ledningsbrud på Fugletoften
Der blev fredag eftermiddag den 21. september opdaget et ledningsbrud på Fugletoften. Som følge
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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.
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 berører: 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.
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.
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
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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
aflæsning, eller få Deres vandforbrug ansat skønsmæssigt, og det kan ikke forventes reguleret før
ved afregningen af den næste aflæsning.
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