Osted Vandværk I/S  4320 Lejre  CVR 29 14 17 11
2015-12-06 Måleraflæsning 2015
Aflæsningskort uddeles i perioden den 7. december til 13. december 2015. Der er åbnet for
indberetning via vandværkets hjemmeside.
2015-10-29 Idriftssættelse af nødstrømsgenerator
Nødstrømsgeneratoren blev sat i drift. Osted Vandværk er således i stand til at opretholde
vandforsyningen, selv om elforsyningen måtte mangle.
2015-07-07 Lukning for vandet til en del af Byvejen
På grund af ledningsarbejde på vandværket, var der i tirsdag den 7. juli 2015 i tidsrummet kl.
13.40 - ca. 15.15 lukket for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre).
2015-07-07 Lukning for vandet i en del af Baunemosen
På grund af udskiftning af 3 stikledningsstophaner, var der i tirsdag den 7. juli 2015 i tidsrummet
kl. 10.50 - 11.35 lukket for vandforsyningen til Baunemosen 1 - 10 og 14 - 18.
2015-07-02 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark
På grund af brud på stikledning til Lysholmparken 85, blev der torsdag den 2. juli 2015, lukket for
vandet fra kl. 11.30 til kl. 11.55 for:
- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)
2015-06-08 Lukning for vandet i Baunemosen
Det viste sig, at ledningsarbejdet kunne laves uden at lukke for vandet i Baunemosen, som tidligere
annonceret.
2015-06-01 Lukning for vandet på Assenløsevej m.fl.
På grund af brud på hovedledningen ved Osted Fri- og Efterskole, blev der mandag den 1. juni
2015, lukket for vandet fra kl. 12.05 til 12.35 for:
- Assenløsevej
- Hovedvejen 102, 104 og 106
2015-04-09 Lukning for vandet i en del af Baunemosen
På grund af udskiftning af en utæt stikledningsstophane, var der i torsdag den 9. april 2015 i
tidsrummet ca. kl. 9.00 - ca. 10.00 lukket for vandforsyningen til Baunemosen 1 - 10 og 14 - 18.
2015-01-26 Strømsvigt
På grund af strømsvigt i tidsrummet 8.40 - 9.05, var vandforsyningen afbrudt.
2015-01-08 Lukning for indberetning af måleraflæsning via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af måleraflæsning via vandværkets hjemmeside.
2015-01-01 Sammenlægning af Allerslev Huse Vandværk og Osted Vandværk
I dag er sammenlægning af Allerslev Huse Vandværk og Osted Vandværk en realitet. Forbrugerne i
Allerslev Huse bydes velkommen.
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