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Formand: 
Jan Olsen, Agertoften 15, 4000 Roskilde 
Tlf.: 4649 7329 - e-mail: formand@osted-vand.dk 
 

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. 
 

Carlo Christensen, Lysholmparken 79, 4000 Roskilde 
Tlf.: 4649 7650 
 

Bjarne Bagge, Agertoften 17, 4000  Roskilde 
Tlf.: 4649 7296 

Bestyrelsen 

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 

Spild Grønt spild 

År Udpumpet Solgt m3 % m3 % 

2002 135.389 88.774 46.615 34,4% 33.076 24,4% 

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% 

Vandstatistik 

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 afreg-
nes jf. ovenstående. 
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Osted Vandværk 
v/ Formand Jan Olsen 
Agertoften 15, Osted 
4000 Roskilde 
Tlf.: 4649 7329 

Osted Vandværk blev 100 år 
den 8. november 2006. Dette 
blev fejret med et åbent hus 
arrangement på Vandværket 
lørdag den 4. november. Mel-

lem 60 og 70 forbrugere mød-
te op, fik en rundvisning på 
værket, en snak med besty-
relsen og mulighed for at få 
slukket tørsten. 

100 årsdagen for indvielsen den 23. juni 2007 
Lørdag den 23. juni 2007 er det 
100 år siden at Osted Vandværk 
blev indviet. 

Der blev denne dag taget et billede 
af vandværket og byens borgere. 

Bestyrelsen vil gerne gentage be-
givenheden og opfordre vand-
værkets forbrugere til at komme 
til vandværket på denne dag kl. 
14.00, for at forevige 100 års da-
gen for indvielsen. 
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100 årsdagen for indvi-

elsen 
1 

I dette nummer: 

100 år den 8. november 2006 

Osted Vandværk 

Nyhedsbrev 

April 2007 Årgang 3, Nummer 3 

I perioden medio april og året 
ud, vil ca. 600 vandmålere i 
henhold til gældende regler 
blive udskiftet. Kirkebjerg 
VVS som forestår udskiftnin-
gen, vil forud for udskiftnin-
gen ringe og lave en aftale. 

Forbrugere med hemmeligt 
telefonnr bedes sende mail til 
ol@kirkebjerg.dk og oplyse 

navn, adresse og telefonnum-
mer eller ringe på 4642 3425. 

I forbindelse med målerud-
skiftningen vil der blive søgt 
efter lækager på installatio-
nen, bl.a. ved at lytte efter 
lækagestøj på stophanen. Der-
for bedes stophanen være 
gjort tilgængelig forud for må-
lerudskiftningen. 

Udskiftning af vandmålere 

www.osted-vand.dk
 

Nye takster i 2007 

Prisen for en m3 vand hæves 
fra 3 kr. til 4 kr. Det faste bi-
drag  hæves fra 240 kr. til 
300 kr. Hertil skal lægges 
moms. Årsagen er de falden-
de renteindtægter, samt de 

stigende udgifter til afskrivnin-
ger, primært som følge af led-
ningsrenoveringer. 

Osted vandværk har dog sta-
dig lave priser, sammenlignet 
med nabovandværkerne. 
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Tirsdag den 27. februar 2007 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 valgt. 
Dirigenten konstaterede generalfor-
samlingen lovligt indvarslet og der-
med beslutningsdygtig. 
Til referent blev valgt Frimodt Søn-
dergaard.   

2. Beretning om det forløbne år. 
Formanden oplyste, at ledningsnet-
tet nu er blevet indlæst digitalt, så 
man derved har fået en god oversigt 
over hele det bestående lednings-
net. 
Den oppumpede vandmængde for 
året 2006 på 129.123 m3 er det la-
veste i mange år. For år tilbage 
havde man en vandindvindingsret 
på 215.000 m3, hvilket på et tids-
punkt blev overskredet.  
I Margrethesmindeudstykningen fo-
restår der en udbygning af lednings-
nettet, i takt med den videre udbyg-
ning af området. I samme forbindel-
se opbygges områdets ledningsnet i 
mindre forsyningsområder 
(ringforbindelse), herved opnås at 
færrest mulig forbrugere bliver be-
rørt i forbindelse med lukninger, ved 
eventuelle reparationer på lednings-
nettet. 
I dette forår udskiftes alle de ældste 
vandmålere, hvilket er et lovmæs-
sigt krav. (ca. 600 stk. målere af ca. 
500 kr. pr. stk.)  
I forbindelse med udskiftningen, fo-
retages der samtidig en registrering 
for et eventuelt vandspild på den 
enkelte ejendom.  

3. Regnskab 2006. 
Kassereren gennemgik det forelig-

gende regnskab, der udviser drifts-
indtægter på 463.532 kr. og drifts-
udgifter på 628.750 kr. Efter af-
skrivninger på 94.000 kr. og rente-
indtægter 209.286 kr. fremkom-
mer der et driftsresultat på minus 
50.057 kr. 
Aktiver udgør 4.483.086 kr. med 
tilgodehavender på 757.930 kr. 
Gælden andrager 268.884 kr. og 
egenkapitalen 4.972.132 kr., her-
efter fremkommer status balance-
sum med 5.241.016 kr.   

4. Budget 2007. 
Vandafgiften for 2007 forhøjes fra 
tidligere 3 kr./m3 til 4 kr./m3. Som 
grund herfor anføres de mindre 
renteindtægter, der fremkommer 
efter afhændelse af en del af obli-
gationsbeholdningen i forbindelse 
med de igangværende renoverin-
ger af ledningsnettet.   

5. Valg af medlemmer og supple-
ant til bestyrelsen. 
Christian Berg og Niels Grann blev 
genvalgt til bestyrelsen uden mod-
kandidater.  
Som suppleant blev Torben Larsen 
valgt. (i årets løb er suppleant 
Bjarne Bagge indtrådt i bestyrelsen 
i forbindelse med Svend Larsens 
sygdom) . 

6. Valg af revisor og suppleant. 
Lillian Jensen blev genvalgt som 
revisor. Som suppleant blev Willy 
Hansen valgt.  

7. Behandling af indk. forslag. 
Ingen forslag til behandling. 

8. Eventuelt. 
Dirigenten afsluttede derefter ge-
neralforsamlingen og gav ordet til 
formanden for afsluttende be-
mærkninger. 

Generalforsamling den 27. februar 2007  
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Drikkevandet i lejren 

"Hvad gør I ved drikkevandet her i lej-
ren?", spurgte militærlægen under en øvel-
se, da han var ved at inspicere en bivuak-
stilling. 
- "Joh, se - allerførst så filtrerer vi det." 
- "Udmærket." 
- "Dernæst så koger vi det." 
- "Glimrende." 
- "Og så som en ekstra sikkerhedsforan-
staltning, så drikker vi aldrig andet end øl!" 

Tager vand ind 

En vred køber henvendte sig til man-
den, som solgte ham en båd to uger 
tidligere. 
- "Den båd jeg købte af Dem, tager jo 
en masse vand ind." 
Sælgeren ser forundret på køberen: 
- "Ja, men jeg skrev jo også i annon-
cen: "Stor båd - lækker." 

Vandkvalitet 

Vandede vittigheder 

Projekter i 2007 

Baunehøj, Flintebjerg og Flintevænget 
og den igangværende udstykning af 
Margrethesminde forsynes i dag via ho-
vedledningen beliggende i Byvejen. 
Sker der brud på denne ledning, er 
mange forbrugere uden vand. For at 
øge forsyningssikkerheden etableres der 
derfor en ringforbindelse fra Alfarvejen/
Nørretoften til Baunehøj. 

I forbindelse med etablering af ringfor-
bindelsen ved Kastholmvej/Hovedvejen 

i 2006, blev det konstateret at hovedled-
ningen der ligger i stien ved Kastholmvej 
kun er på 40 mm. Denne dimension er en 
flaskehals i forhold til forbrugerne nord for 
Hovedvejen, hvorfor den vil blive skiftet til 
75 mm. 

Som omtalt på side 1, vil 
der også blive skiftet et 
stort antal vandmålere i lø-
bet af året. 

 

Rent vand ved afgang fra vandværket. Prøvedato: 19.03.2007. Analyserapport: 7868 
Undersøgelse Resultat Krav/Maks Undersøgelse Resultat Krav/Maks 

Temp. ved prøvetagning 9,2°   Natrium 77 175 

Lugt Ingen   Kalium 4,7 10 

Smag Normal   Jern 0,03 0,10 

Coliforme bakterie v. 37°C <1 i.m. Mangan <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 447  

Farvetal 4 5 Klorid 35 250 

Tubiditet 0,23 0,30 Fluorid 0,85 1,50 

pH 7,85 7,0-8,5 Sulfat 4,1 250 

Ledningsevne 79,0 >30 Nitrat 3,0 50 

Inddampningsrest 465 1.500 Nitrit <0,01 0,01 

NVOC 2,25 4 Fosfor, total <0,02 0,15 

Calcium 65   Ilt 9,4   

Magnesium 22 50 Aggressiv kuldioxid <2 2 

Hårdhed 14,1   Metan <0,01 0,01 

Alle undersøgte parametre opfylder kvalitetskravene 


