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2009-12-23 Tilslutning af forbrugere til ny hovedledning
De sidste 2 forbrugere blev tilsluttet den nye hovedledning på Osted Kirkestræde. På grund af
årstiden, bliver den manglende asfaltering først udført efter vinteren.
2009-12-16 Tilslutning af forbrugere til ny hovedledning
Den 16. og 17. december blev flere forbrugere på Osted Kirkestræde tilsluttet den nye ledning. Pt.
mangler 2 at blive tilsluttet. På grund af sne og frost, er arbejdet indstillet.
2009-12-15 Tilslutning af ny hovedledning
På grund af tilslutning af ny hovedledning på Osted Kirkestræde, var der i tidsrummet 11.10 14.45 lukket for vandet til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59 (ulige
numre), Hovedvejen 104 - 106 (lige numre) og Osted Kirkestræde 2.
2009-12-12 Måleraflæsning 2009
Aflæsningskort udsendt, samt åbnet mulighed for at indberette forbruget på vandværkets
hjemmeside.
2009-12-09 Udskiftning af utæt jordledning på Langetoften 15
I forbindelse med ledningsrenovering på Langetoften, var der i tidsrummet ca. 9.20 - 9.45 og 10.10
- 10.35 lukket for vandet på Brotoften, Fugletoften 6 - 12, Langetoften og Stentoften.
2009-12-08 Brud på Langetoften
I forbindelse med ledningsrenovering på Langetoften, gik en ukendt samling fra hinanden, hvorfor
der i tidsrummet ca. 11.25 - 12.20 var lukket for vandet på Brotoften, Fugletoften 6 - 12,
Langetoften, Stentoften og Hovedvejen 116 - 124.
2009-11-27 Manglende vand hos alle forbrugere
På grund af en sprungen sikring i Dong Energys transformatorstation på Fugletoften, i tidsrummet
ca. 21.25 - 21.45 var vandværket uden strøm, hvorfor vandforsyningen var afbrudt.
2009-11-16 Udskiftning af utæt jordledning ved Fugletoften 6
Utæt jordledning blev udskiftet. Fugletoften 6 - 10 og Byvejen 27 var i perioder uden vand.
2009-11-03 Ny hjemmeside
Osted Vandværk fik i dag ny hjemmeside. Både adressen og layoutet er ændret. Fremover kan
Osted Vandværk findes på adressen: www.osted-vandvaerk.dk.
Layoutet på den nye hjemmeside har naturligvis vand som tema, og den blå farve er
gennemgående. Informationerne er blevet mere opdelte, så det er blevet nemmere at finde
relevant information.
2009-10-28 Reparation af vandinstallation på Hovedvejen 104
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 16.15 - 16.40 afbrudt for
vandforsyningen til Hovedvejen 104 - 106 og Osted Kirke stræde 4 - 10.
2009-10-28 Ledningsarbejde ved Hovedvejen 102
På grund af ledningsarbejde, var der i tidsrummet 13.05 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til
Assenløsevej 1 - 7 og Hovedvejen 102.
2009-10-09 Etablering af ny stikledning til Hovedvejen 102
På grund af etablering af ny stikledning til Hovedvejen 102, var der i tidsrummet ca. 11.00 - 11.30
afbrudt for vandforsyningen til Assenløsevej 1 G.
2009-10-08 Reparation af vandinstallation på Baunehøj 11
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 11.15 - 12.10 afbrudt for
vandforsyningen til Baunehøj 11 - 21 (ulige numre).
2009-10-07 Udskiftning af vandmåler på Byvejen 1
På grund af udskiftning af vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 16.25 - 18.38 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10, Hovedvejen 108 og Langetoften 1.
2009-10-07 Sløjfning af stikledning overfor Hovedvejen 106
Det blev alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for Assenløsevej 1 - 7, da
gammel vandledning viste sig ikke at være en stikledning, men at være en forbrugerejet
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vandledning.
2009-10-06 Lækagesøgning
I forbindelse med lækagesøgning, blev der den 6. oktober 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om
natten) afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106, Hovedvejen 128 - 138 (lige
numre).
2009-09-27 Lækagesøgning
På grund af lækagesøgning i perioden den 27. september 2009 - 7. oktober 2009, kunne nogle
forbrugere opleve svingende tryk i nattetimerne i tidsrummet ca. 21.00 - 8.00.
2009-09-07 Brud på hovedledning på Langetoften
Kl. 6.43 skete der brud på hovedledningen på Langetoften i forbindelse med udgravning til nyt
elskab samt lysmast. Kl. 7.05 blev der lukket for vandet, således Langetoften 3 - 25 (ulige numre),
Langetoften 6 - 22 (lige numre) og Hovedvejen 116 - 126 var uden vand frem til kl. 11.20.
Forbrugerne på Brotoften, Stentoften, enkelte på Byvejen og Fugletoften var uden vand i ca. 15
minutter i forbindelse med lukningen for Langetoften.
2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Baunehøj 20 og 34
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 18.15 - 18.25 og 18.45 18.55 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 12 - 36 (lige numre).
2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Byvejen 44
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 14.50 - 15.20 afbrudt for
vandforsyningen til Baunehøj 96, Byvejen 40 - 64 (lige numre), Byvejen 61, Hovedvejen 36 og
Møllegårdsvej 1 - 8.
2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Birkholmvej 2
På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 13.15 - 13.30 afbrudt for
vandforsyningen til Birkholmvej 1 - 7.
2009-08-31 Brud på hovedledning på Byvejen
I forbindelse med skydning af el-stikledning under byvejen ved Byvejen 29, blev en hovedledning
ramt, således der gik hul på denne. Der blev med det samme lukket for den pågældende
ledningsstrækning, og efterfølgende åbnet for en ringforbindelse. Dette betød, at mange forbrugere
var uden vand i tidsrummet ca. 10.20 - 10.30.
2009-08-14 Sløjfning af gammel hovedledning på Byvejen 53 - 59
På grund af sløjfning af gammel hovedledning på Byvejen 53 - 59, blev der i tidsrummet kl. 9.10 10.25 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59
(ulige numre) og Osted Kirkestræde 2.
Byvejen 53 - 59 fik dog først vand i løbet af dagen, da der skulle tilsluttes nye stikledninger.
2009-08-13 Tilslutning af ny hovedledning på Byvejen 53 - 59
På grund af tilslutning af ny hovedledning på Byvejen 53 - 59, blev der i tidsrummet kl. 12.20 12.35 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59
(ulige numre) og Osted Kirkestræde 2.
2009-07-14 Sløjfning af utæt stikledning til Hovedvejen 134 C
På grund af sløjfning af utæt stikledning til Hovedvejen 134 C (Frysehuset), blev der i tidsrummet
kl. 10.00 - 10.45 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 128 - 138
(lige numre).
2009-07-08 Lækagesøgning
I forbindelse med lækagesøgning, var der den 8. juli 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om natten)
afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 128 - 138 (lige numre).
2009-07-07 Lækagesøgning
I forbindelse med lækagesøgning, var der den 7. juli 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om natten)
afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106, Hovedvejen 128 - 138 (lige numre) og
Åholmvej.
2009-06-22 Lækagesøgning
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På grund af lækagesøgning i perioden den 22. juni 2009 - 28. juni 2009, kunne nogle forbrugere
opleve svingende tryk i nattetimerne i tidsrummet ca. 22.00 - 6.30.
2009-06-03 Udskiftning af vandmåler m.m. ved Toftekæret
På grund af udskiftning af vandmåler og forskruninger ved Toftekæret, blev der i tidsrummet 13.00
- 14.35 lukket for vandforsyningen til Toftekæret.
2009-06-03 Udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 7
På grund af udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 7, blev der i tidsrummet 13.10 - 13.47
lukket for vandforsyningen for Engtoften 1 – 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.
2009-06-03 Udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 2
På grund af udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 2, blev der i tidsrummet 10.40 - 12.25
lukket for vandforsyningen for Engtoften 1 – 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.
2009-05-28 Udskiftning af utæt jordledning i Lysholmparken 46
På grund af udskiftning af jordledningen i Lysholmparken 46, blev der i tidsrummet kl. 11.15 11.45 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 36 - 37 (lige numre).
2009-04-27 Reparation af utæt hovedledning ved Hovedvejen 148
På grund af reparation af utæt hovedledning ved Hovedvejen 148, blev der i tidsrummet kl. 10.55 14.10 afbrudt for vandforsyningen på Hovedvejen 140 - 164 (lige numre) og Landmandslyst 1 - 20.
2009-04-04 Nyhedsbrev nr. 5 - 2009
Nyhedsbrev nr. 5 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 15.
2009-04-03 Udskiftning af utæt jordledning på Byvejen 13
Byvejen 13 fik udskiftet utæt jordledning. Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.
2009-04-01 Udskiftning af utæt jordledning på Agertoften 15
Agertoften 15 fik udskiftet utæt jordledning. Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.
2009-03-08 Strømsvigt
Søndag morgen i tidsrummet 1.15 - 2.35 var vandværket uden strøm, hvorfor vandforsyningen var
afbrudt.
2009-03-05 Udskiftning af utæt jordledning på Brotoften 9
På grund af udskiftning af jordledningen på Brotoften 9, blev der i tidsrummet kl. 9.05 - 9.52
afbrudt for vandforsyningen på Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C og
4, Fugletoften 6 - 12 og 17 - 23.
2009-03-02 Udskiftning af stikledning ved Lykkesholmvej 6
På grund af udskiftning af stikledning ved Lykkesholmvej 6, blev der i tidsrummet 11.30 - 12.05
lukket for vandforsyningen for Bregnetvedvej og Lykkesholmvej 1, 2, 4, og 6.
2009-02-26 Tilslutning af Hovedvejen 124C
På grund af tilslutning af Hovedvejen 124C, blev der i tidsrummet 10.15 - 14.40 flere gange lukket
for vandforsyningen for Hovedvejen 116 - 126 lige numre og Hovedvejen 119 - 137 ulige numre.
2009-02-24 Generalforsamling på Osted Kro
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30 på Osted Kro.
Referat kan ses i dokumentarkivet.
2009-02-24 Udskiftning af defekt stophane ved Byvejen 13
På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Byvejen 13, blev der i
tidsrummet 10.50 - 11.50 lukket for vandforsyningen for Byvejen 1 - 15 ulige numre, Byvejen 10,
Hovedvejen 108 og Langetoften 1.
2009-02-23 Udskiftning af defekt stophane ved Alfarvejen 17
På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Alfarvejen 17, blev der i
tidsrummet 11.30 - 13.45 lukket for vandforsyningen for Alfarvejen 14 - 26 lige numre, Alfarvejen
15 - 33 (ulige numre), Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2.
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2009-02-23 Udskiftning af defekt stophane ved Agertoften 32
På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Agertoften 32, blev der i
tidsrummet kl. 9.30 - 12.45 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften
23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.
2009-02-19 Udskiftning af utæt jordledning på Langetoften 23
På grund af udskiftning af jordledningen på Langetoften 23, blev der, som informeret om, i
tidsrummet kl. 10.10 - 10.25 afbrudt for vandforsyningen på Hovedvejen 116 - 126 og Langetoften
3, 5 - 25. Herudover viste det sig nødvendigt at lukke for Brotoften, Fugletoften og Stentoften, da
en hovedstophane ikke ville lukke.
2009-02-06 Lækagesøgning på 5 tofter m.fl.
Ledningsnettet på Agertoften, Alfarvejen, Engtoften, Nørretoften, Smedetoften og Søndertoften er i
dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Agertoften 15: Brud på jordledning. Udbedret 2009-04-01.
- Agertoften 32: Utæt stophane eller brud på stikledning. Udbedret 2009-02-23.
2009-02-04 Lækagesøgning på 4 tofter m.fl.
Ledningsnettet på Alfarvejen, Brotoften, Byvejen, Fugletoften, Langetoften og Stentoften er i dag
blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Alfarvejen 17: Brud på stikledning. Udbedret 2009-02-23.
- Brotoften 9: Brud på jordledning. Udbedret 2009-03-05.
- Byvejen 13: Brud på jordledning. Udbedret 2009-04-03.
- Langetoften 23: Brud på jordledning. Udbedret 2009-02-19.
2009-02-03 Årsregnskab
Årsregnskabet blev i dag lagt på hjemmesiden.
2009-01-25 Sænkning af trykket i nattetimerne
Trykket på det udpumpede vand sænkes fra i dag fra 3,0 til 2,0 bar i tidsrummet 22.00 - 05.00.
Dette gøres for at mindske vandspildet i nattetimerne, samt for at reducere strømforbruget.
2009-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden
Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.
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