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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 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 -

- Kl.

8.55 - 16.20: Byvejen 64 og Hovedvejen 36

8.55: Alle ovennævnte

- 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
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)
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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.
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