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2005-12-06 Ledningsbrud på Byvejen ved Møllegårdsvej (Lægehuset)
Fredag den 2. december kl. 19.00 konstateredes det at forbruget er steget med 6 - 8 m3 i timen.
Fredag, lørdag og søndag ledes der efter bruddet i hele ledningsnettet uden dog at finde det.
Mandag nat i tidsrummet kl. 1 - 3 lukkes ledningsnettet af i 10 mindre områder, for her igennem at
lokalisere området med bruddet. Det konstateres at bruddet er i området Byvejen/Møllegårdsvej.
Tirsdag gennemgås ledningsnettet med lækagesøgningsfirma, og bruddet findes i indkørslen fra
Byvejen til Møllegårdsvej. Omkring kl. 14.30 blev der lukket for den del af ledningsnettet, der var
forbundet med bruddet. Som følge heraf var Byvejen, Møllegårdsvej, Baunehøj, Flintebjerg og
Flintevænget uden vand, frem til bruddet var udbedret kl. 15.30.
2005-10-10 Ledningsbrud på Hovedvejen ved Kiosken
Omkring kl. 14.30 blev et ledningsbrud opdaget ved parkeringsbanen ved Kiosken. Der blev lukket
for den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Lykkesholmvej,
Bregnetvedvej, Kromarksvej samt den del af Hovedvejen der er beliggende fra Shell til og med
Hovedvejen 173 uden vand, frem til bruddet var udbedret kl. 16.30.
2005-09-30 Ledningsbrud på Alfarvejen
Omkring kl. 16.30 blev et stort ledningsbrud opdaget udfor Alfarvejen 49, hvor der nåede at løbe
ca. 45 m3 vand ud. Der blev hurtigt lukket for den del af ledningsnettet, der var forbundet med
bruddet. Som følge heraf var Toftekæret, Nørretoften, Engtoften, Agertoften, Søndertoften,
Alfarvejen, den vestlige del af Lysholmparken, Åholmvej, Kastholmvej og Birkholmvej uden vand,
frem til bruddet var udbedret kl. 20.45. Hovedvejen og den østlige del af Lysholmparken var
kortvarigt også uden vand.
2005-09-29 Byvejen, Baunehøj, Flintebjerg, Flintevænget og dele af Hovedvejen uden
vand (13.30 - 17.45)
I forbindelse med renoveringen af hovedledningen på Hovedvejen, var det planlagt kortvarigt at
lukke for forsyningen til dele af hovedvejen. Desværre viste det sig nødvendigt at lukke for en
større del af ledningsnettet, hvorved Byvejen, Baunehøj, Flintebjerg, Flintevænget og dele af
Hovedvejen var uden vand. Ydermere gjorde det fugtige vejr, at arbejdet tog længere tid end
forventet.
2005-08-21 Renovering af hovedledning på strækningen Hovedvejen 105B - 129
I perioden den 12. september 2005 og ca. 1 måned frem blev hovedledningen på strækningen
Hovedvejen 105B - 129 udskiftet. Hovedledningen skønnes at være mindst 60 år gammel. Der har i
de senere år været flere brud på strækningen, som har medført en del vandspild. Det skønnes at
der på denne strækning fortsat er vandspild, hvorfor den blev skiftet.
2005 Digitalisering af Vandværkets ledningsnet påbegyndes
I 2005 påbegyndtes arbejdet med at få vandværkets ledningsnet digitaliseret, således at der
fremover altid vil være ajourførte kort. Arbejdet forventes at tage 2 - 3 år.
2005 var også året hvor Osted Vandværk fik hjemmeside med regnskaber, budgetter, referater mv.
2002-2004 Stigning i vandspild
Vandforbruget steg i perioden 2002 til 2004 pga. vandspild fra 135.000 m3 til 176.000 m3. En
stigning på 30%. I 2006 var vandforbruget faldet til 127.345 m3.
2002 Stikledning til sostald
I sommeren 2002 modtages ansøgning om stikledning til sostald ved Lykkesholm, der forventer at
forbruge 6.000 m3 årligt. Der blev i 2006 brugt 8.500 m3.
2001 Kortslutning
Under vejarbejde på Fugletoften, forårsagede en kran en kortslutning, som forårsagede
ødelæggelser på vandværket for ca. 50.000 kr.
2000 Overgangen til 2000
Overgangen til år 2000 gav ingen problemer.
1994 Vandmåler hos forbrugerne
På ekstraordinær generalforsamling i 1994 blev det besluttet med 46 stemmer for og 5 imod, at der
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skulle monteres vandmåler hos forbrugerne.
I perioden efter montering af vandmåler falder vandforbruget markant. Fra et forbrug i 1993 på
220.000 m3 bliver der i 1996 brugt 135.000 m3. Et fald på 38%.
1992 Forbindelse til Kirkebjerg Vandværk
Der etableres en forbindelse til Kirkebjerg Vandværk, således at Osted og Kirkebjerg kan hjælp
hinanden med vandforsyning i nødsituationer.
1989 Afkalkningsmagneter
Der monteres afkalkningsmagneter på vandværket.
1987 Rensningsanlæg i Tokkerup
Lejre Kommune ønskede at Osted Vandværk påtog sig vandforsyningen til det nye rensningsanlæg i
Tokkerup. Bestyrelsen fremhævede at anlægget var beliggende udenfor vandværkets normale forsyningsområde og afslog at levere vand. Sagen blev af Lejre Kommune overgivet til Hovedstadsrådet. Hovedstadsrådet pålægger i 1988 Osted Vandværk at levere vand til rensningsanlægget.
Lejre Kommune afviste at betale den af bestyrelsen fastsatte pris for tilslutning. Lejre Kommune
ankede til Roskilde Amt. Vandværket accepterede den af Roskilde Amts trufne kendelse om at
halvere tilslutningsafgiften for det nye rensningsanlæg.
1983-02-28 Vedtagelse af standardvedtægter
På generalforsamlingen den 28. februar 1983 samt på ekstraordinær generalforsamling den 21.
marts 1983 blev standardvedtægter for private vandforsyninger vedtaget.
1982 Retssag mod Roskilde Amt
På et bestyrelsesmøde i 1982 blev det besluttet at kører en retssag mod Roskilde Amt, da bestyrelsen ikke fandt det rimeligt at blive pålagt udgifter ifm. omlægningen af Assenløsevejen. Vandværket
tabte dog sagen i 1983, og skulle betale sagens omkostninger med 3.000 kr. plus egen advokat.
1981-11-08 75 års jubilæum
75 års jubilæumet i 1981 foregik i stilhed på grund af sparehensyn.
1975 Indvindingsretten øget
Vandværket blev tilkendt yderligere 115.000 m3 i indvindingsret, således værket har lov til at
oppumpe 215.000 m3. Samme år blev rentvandsbeholderen udvidet.
1972-01-01 Halvårlig opkrævning
Fra den 1. januar 1972 gik man fra kvartalsvis opkrævning af vandafgiften til ½-årlig.
1970 Vandværket blev registreret hos skattevæsenet
Vandværket blev efter gentagne henvendelser fra skattevæsenet registreret som
indeholdelsespligtig for kildeskat.
1968 Forespørgsel angående vand til svømmebassin
Bestyrelsen fik en forespørgsel angående vand til et svømmebassin på 40 m3. Det kunne tiltrædes
under forudsætning af, at det kun fyldtes 1 gang om året. Prisen blev fastsat til 60 kr. inkl. moms
årligt.
1968 Overgang til giroindbetaling
På generalforsamlingen vedtoges det at overgå til giroindbetaling af vandafgift.
1968 Fældning af 8 træer
Om sommeren blev 8 træer fældet ved vandværket. Gårdejer Buur klagede efterfølgende til
vandværket, da han mente det var hans træer, der var blevet fældet. Der blev indgået et forlig,
hvor vandværket betalte 500 kr. i erstatning.
1965 Nedrivning af det gamle Vandværk
Det gamle Vandværk blev revet ned. Jørgen Plambech fik opgaven. Fundamentet blev fjernet ned
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under jordoverflade, så der kunne planeres. Udgiften for nedrivningen beløb sig til 6.000 kr.
1964 Vandværket har 200 medlemmer
1962 Beslutning om at bygge nyt vandværk
Det besluttedes at bygge nyt vandværk. Prisen herfor blev 170.000 kr., og der blev optaget et lån i
Roskilde Sparekasse på 120.000 kr. Dahlgaard udarbejdede tegninger over et vandværk til 6-800
husstande. I samme forbindelse blev det vedtaget at forhøje vandafgiften med 60% for alle afgifter.
1960/1961 Etablering af ny boring
I 1960/61 blev der igen etableret en ny boring. Der blev i den forbindelse lånt 30.000 i sparekassen
for Roskilde By og omegn.
1947-09-26 Etablering af ny boring
På generalforsamling den 26. september 1947 blev det vedtaget at etablere en ny boring. Under
etableringen af den nye boring knækkede boret i en dybde af ca. 40 meter, således der måtte
begyndes på en ny boring.
1945-05-04 Danmark blev befriet
1941-02-22 Æresmedlem
På generalforsamlingen den 22. februar 1941 bliver Voldgiftsmand malermester Nielsen optaget i
vandværket som æresmedlem. Osted vandværk har nu bestået i 35 aar.
1940-09-26 Kong Christian den 10. 70 års fødselsdag
Den 26. september 1940 samledes vandværkets interessenter ved vandværket for at plante en Eg i
anledning af Hans Majestæts Kong Christian den 10. 70 års fødselsdag.
1940-06 Lav vandstand i vandværkets brønd
Juni 1940 var vandstanden i vandværkets brønd nede på 80 cm., og det blev forbudt at vande i
haverne med vandslange.
1940-04-09 Danmark overgav sig til Tyskland
1938-07-29 Beslutning om udvidelse af vandværket
På ekstraordinær generalforsamling den 29. juli 1938 vedtoges det at optage et laan på 10.000 kr. i
Roskilde Sparekasse til udvidelse af vandværket.
1926-02-05 Første kvinde i bestyrelsen
På generalforsamlingen den 5. februar 1926 blev der for første gang valgt et kvindeligt
bestyrelsesmedlem i skikkelse af Fru Johanne Holm Petersen.
1924-02-05 Generalforsamling
På generalforsamlingen 5. februar 1924 ”vedtoges at Damerne for Fremtiden har Stemmeret og er
Valgbare paa Generalforsamlingen”.
1917 Knækket propel
I en storm i marts 1917 knækkede propellen på vindmotoren. Det blev besluttet at købe en brugt af
smedemester H. P. Hansen.
1915-06-05 Stemmeret
Den 5. juni 1915 får danske kvinder stemmeret og kan nu stille op til Folketinget og Landstinget.
1907-06-23 Osted Vandværk indvies
Søndag den 23. juni 1907 blev en indvielsesfest af vandværket afholdt for interessenterne. At møde
ved værket kl. 6 eftermiddag. Derefter marcheres til Hejmdal, hvor der drikkes kaffe og danses til
kl. 12.
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1906-11-08 Osted Vandværk dannedes
Den 8. november 1906 samledes Osted bys beboere hos gårdejer Christen Larsen, hvor der dannedes et interessentskab for oprettelse af et vandværk for Osted by. Det blev besluttet at optage et
lån i Roskilde Sparekasse på 7.000 kr. til opførelsen. Lånet forrentes og afdrages med 5% årligt
fordelt på 45 år.
Afregning af vand blev baseret på antal haner. I alt var der 54 haner, fordelt på 30 forbrugere, der
gav vandværket en indtægt på 455 kr. En husstand med 1 hane skulle betale 7 kr. årligt.
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