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2003

154.747

100.723

54.024

34,9%

38.549

24,9%

2004

176.353

104.827

71.526

40,6%

53.891

30,6%

2005

142.562

100.751

41.811

29,3%

27.555

19,3%

2006

127.345

98.134

29.211

22,9%

16.477

12,9%

2007

121.153

95.237

25.916

21,4%

13.801

11,4%

Osted Vandværk har lavet flere foldere, som kan findes på www.osted-vand.dk under punktet DOK-arkiv. Det er bl.a. Vandets vej, der beskriver vandets vej fra
grundvand til drikkevand. Rettigheder & Pligter, der beskriver forbrugerens rettigheder og pligter i hovedtræk. Ledningsbrud/Vandspild, der beskriver hvorledes forbrugeren skal forholde sig ved ledningsbrud og vandspild.
Herudover findes takstblade, budgetter, årsregnskaber, referater fra generalforsamlinger, nyhedsbreve, vandanalyser, statistik m.m. også på hjemmesiden.
Osted Vandværk har indgået aftale med Aktiv Revision (Tidligere Osted Revision),
som bistår med en række opgaver.
Derfor skal spørgsmål vedr. aflæsning/opkrævning og ejerskifte rettes til:
Britta Thomsen, Kongensgade 16, 1. sal, Postboks 104, 3550 Slangerup.
Tlf.: 4649 7676, e-mail: britta@ostedrevision.dk
HUSK at ved ejerskifte påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende
vedrørende vandafgifter, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse.
Køber vil således komme til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes jf. ovenstående.
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100 årsdagen for indvielsen den 23. juni 2007
Lørdag den 23. juni 2007 kl.
14.00 mødte 22 af vandværkets forbrugere op, for at
markere 100 års dagen for
indvielsen af vandværket.

23. juni 1907
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Formand:
Jan Olsen, Agertoften 15, 4000 Roskilde
Tlf.: 4649 7329 - e-mail: formand@osted-vand.dk
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Kasserer & Webmaster:
Niels Grann, Stentoften 3, 4000 Roskilde
Tlf.: 4649 8448 - e-mail: kasserer@osted-vand.dk
Christian Berg, Nørretoften 4, 4000 Roskilde
Tlf.: 4649 7683 - e-mail: teknik@osted-vand.dk
Ved ledningsbrud eller andre lednings relaterede spørgsmål kan Christian
Berg kontaktes.
Bjarne Bagge, Agertoften 17, 4000 Roskilde
Tlf.: 4649 7296
Michael Bruun, Fugletoften 19, 4000 Roskilde
Tlf.: 4466 5666
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April 2008

Dagen blev foreviget med et
billede.
Efter fotograferingen var der
rundvisning på vandværket.

23. juni 2007

Kontrollukning af hovedstophaner
I perioden den 5. april 2008
til 13. april 2008 kontrollukkes alle 106 hovedstophaner i ledningsnettet. Udover
at kontrollere om de virker,
forbygges det samtidig at de
ruster fast.

Lukningen af den enkelte
stophane forventes maksimalt
at tage 5 minutter, og vil ske i
tidsrummet 16.00 - 21.00, og
vil kunne medføre kortvarige
afbrydelser af vandforsyningen.

Synlig og let tilgængelig stophane
Ved lækagesøgning og udbedring af ledningsbrud, er det en
nødvendighed at stophanen er
synlig og let tilgængelig.
Stophanen er normalt placeret

ved skel, hos den enkelte forbruger.
Det besværliggør og fordyrer lækagesøgningen når
stophanen ikke er synlig og let tilgængelig.
Derfor vil bestyrelsen fremover med nogle års mellemrum syne alle stophaner.
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Generalforsamling den 26. februar 2008
Tirsdag den 26. februar 2008 kl. 19.30
var der generalforsamling på Osted Kro.

•

Forkortet referat (kan ses i fuld længde
på vandværkets hjemmeside):
1. Valg af dirigent.
Jens Erik Mogenstrup blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
2. Beretning om det forløbne år.
I beretningen nævntes:
• at antallet af forbrugere er vokset
med 12 til 662.
• at der bl.a. er lavet en ringforbindelse fra Nørretoften til Baunehøj.
• at der ud af 600 målere blev udskiftet 150 målere, og de resterende
450 forventes udskiftet i 2008.
• at der pga. en stigning i vandspildet
i september og oktober, blev iværksat en akustisk lækagesøgning, hvor
der blev fundet i alt 16 lækager.
3
• at der blev udpumpet 121.153 m
vand, og at der var et vandspild på
25.916 m3 svarende til godt 21%.
• at indvindingstilladelsen fra 1. januar 2008 er nedsat med 25.000 m3
til 150.000 m3.
• at 296 måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside.
269 via aflæsningskort, og 97 forbrugere har ikke indsendt aflæsning.
• at Lejre Kommune har tilbudt at købe forbrugsaflæsningen af vandværket, første gang for 2007, til en pris
af kr. 25,70 pr. måleraflæsning,
hvilket man har tilsluttet sig.
• at vandafgiften for 2008 er forhøjet
med kr. 0,50 til i alt kr. 4,50 pr. m3.
• at der ikke for året 2008 er planlagt
større ledningsrenoveringer, men
kun mindre renoveringer af ældre
ledninger af jern, samt etablering af
3 sektionsbrønde.

Vandkvalitet

at der forventes en tilgang på i alt
19 nye forbrugere. Heraf 18 i Margrethesminde udstykningen
(Baunemosen 1—18), samt 1 på
Hovedvejen 36.

3. Regnskab 2007.
Resultatopgørelse:
Indtægter
kr.
Udgifter
kr.
Afskrivninger
kr.
Driftsresultat
kr.
Renteindtægter
kr.
Årets resultat
kr.
Balance:
Anlægsaktiver
Omsæt.aktiver
Aktiver i alt
Egenkapital
Gæld
Balance i alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

628.586
691.483
145.716
-208.613
72.715
-135.898
4.785.328
537.592
5.322.920
4.871.282
451.638
5.322.920

4. Budget 2008 (i 1.000 kr.).
Indtægter
kr.
Udgifter
kr.
Afskrivninger
kr.
Driftsresultat
kr.
Renteindtægter
kr.
Årsresultat
kr.

678
551
200
-73
85
12

5. Valg af medlemmer og suppleant
til bestyrelsen.
Jan Olsen og Bjarne Bagge blev genvalgt til bestyrelsen. Michael Bruun
blev nyvalgt.
Som suppleant blev Torben Larsen
genvalgt.
6. Valg af revisor og suppleant.
Frimodt Søndergaard blev genvalgt
som revisor.
Som suppleant blev Ib Sommer valgt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag til behandling.
8. Eventuelt.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.
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Rent vand ved afgang fra vandværket. Prøvedato: 5.2.2008. Analyserapport: 8860
Undersøgelse

Resultat

Temp. ved prøvetagning
Lugt
Smag

Krav/Maks

Undersøgelse

10,0°

Natrium

Ingen

Kalium

Normal

Coliforme bakterie v. 37°C

Jern

Krav/Maks

82

175

5,3

10

0,03

0,10

<1

i.m.

<0,005

0,02

Kimtal v. 37°C pr. ml

2

5

Ammonium

<0,05

0,05

Kimtal v. 22°C pr. ml

28

50

Bicarbonat

461

Farvetal

2

Tubiditet

0,22
7,9

pH

Mangan

Resultat

Klorid

36

250

0,30

Fluorid

0,95

1,50

7,0-8,5

Sulfat

4,3

250

Ledningsevne

79,0

>30

Nitrat

3,3

50

Inddampningsrest

475

1.500

Nitrit

<0,01

0,01

NVOC

2,05

4

Fosfor, total

<0,02

0,15

Calcium

65

Magnesium

22

Hårdhed

Ilt
50

Aggressiv kuldioxid

14,2

Metan

10,0
<2

2

<0,01

0,01

Alle undersøgte parametre opfylder kvalitetskravene.
Alle vandprøver taget i 2007 har opfyldt kvalitetskravene.

Projekter i 2008
I november, december og januar blev
ledningsnettet gennemgået af Leif Koch
A/S, for at lokalisere de lækager der i
2007 gav et spild på 25.916 m3. Der
blev fundet 16 lækager. Disse blev påbegyndt udbedret i december 2007, og
forventes afsluttet i april i 2008.

ger hurtigere og billigere, påbegyndes der
etablering af sektionsbrønde i ledningsnettet, således en opstået lækage med det
samme kan lokaliseret til en mindre del af
ledningsnettet.

En lækage vil, når der er etableret det
nødvendig antal sektionsbrønde, kunne
Der mangler at blive udskiftet et mindre findes på maks. 1 dag.
antal stik-hovedledninger af jern. UdHovedvejen 36 har ønsket at blive tilslutskiftning af disse påbegyndes, når de
tet Vandværket, og forventes tilsluttet i
kendte lækager er udbedret.
løbet af april.
Osted Vandværk har ca. 19 km. hoved- Der blev i 2007 udskiftet 150 af ca. 600
ledning. En gennemgang af ledningsnet- vandmålere. Resten forventes udskiftet i
tet for at finde en lækage tager op til 5
løbet af 2008.
dage og koste op til 30.000 kr. pr.
gang.
For fremover at kunne lokalisere læka-

Vandede vittigheder
Kondivand

Et glas vand mere

-

Sønnen: "Far, kan jeg få et glas vand
mere?"
Faderen: "Jamen det er dit ottende."
Sønnen: "Ja, men mit værelse brænder!"

Tjener, må jeg bede om en kondivand?
Dem sælger vi ikke mere, hr.
Hvorfor dog ikke?
Nej, folk løber fra regningen.
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