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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.
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
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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.
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.
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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.
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