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Kære Bestyrelse  

 

Hermed kort orientering vedr. situationen. 

Boring 2  

1. Ved Boring 2 er der nu pløjet det stykke vi har forpagtet og man gør klar til at der skal sås 

sommerblomster, dette for at højne bioversitet. Ole ansvarlig for projektet.  

Økonomi 

1. Økonomi Lis meddeler at både xxxxxxx og xxxxxxxx nu har indbetalt vandafgift, nu er der 

kun få restancer tilbage. 

 

Vandværket  

1. Vi kan godt mærke at alle er hjemme, vandforbruget steg 20% i påsken og en enkel alarm 

klarede vi, enkle dage var vi over 32 m3 i timen laveste tank indhold (285) mod normalt 

424m3 som Bjarne HAR skruet op for volumen  

2. WC her mangler vi tilbud fra murer inden vi kan komme videre. 

3. Der indføres nu gulvvask af vandværket, hver mdr. for at højne hygiejnen  

 



Ullerød projektet  

 

Omlægning af nødforsyningen  

 

Ole og Jan deltager i et møde på fredag 17-04-2020 for at se om vi kan blive enige 

om den nye linjeføring. 

Jeg vedlægger et kort så man kan se hvad tankerne er. 

Min frygt var at vi skulle gennem ellegårdskvarteret med en ny ledning og hermed 

skifte an boringer dem er der ca. 8 af til 7000 kr. eller Fasanvej her er der 17 an 

boringer, men en lidt kortere strækning at grave er 125 mm ledning ned. 

 

Ole fra Ullerød har udarbejdet følgende kort med forslag til hvad vi gør. 

a. Hejrevej lægges helt om (Vigemosegård er væk, men på den anden side ligger 

en gård vi stadig forsyner ved den røde prik)  

 

b. Da Ole får 12 boliger ca. 200.000 kr. er der lidt for hans side at gøre godt med i 

forbindelse med den nye linje føring 

 

c. Ny linjeføring den nye hejrevej ( den er de ved at omlægge nu  ) videre til 

cirkelbuen et T stykke på og videre til cirkelbuen eller gennem albuen og op. 

 

 

Jeg vil bede bestyrelsen nikke ja til at Ole og Jeg starter med at forhandle vedr. dette  

 

 

Fra Dines Jørgensen Denne Mail  

Hej alle, 

Hermed en korrektion til mit input, efter samtale med Ole i dag. 

 

Oles forslag til etablering af vandforsyning i foråret er meget fint.  

 

 



 

 

 

 

1) Ledning fra vandværket og langs Tulstrupvej og Guldhanevej hen til Cirkelbuen 

er sat til at være Ø250mm. (Skal på sigt blive til en ringledning) 
2) Dimensionen på ledningen ind til Cirkelbuen fra Guldhanevej skal være en 

Ø110mm (er etableret med ø 110 mm på Cirkelbuen). 

Lige pt. oplyst til at der er ca. 146 boligenheder. 

3) Ledningen langs ”ny” Hejrevej og mod Alsønderup (fra Guldhanevej) skal være 
en Ø125 mm (nødforsyningen er 125 mm i dag). 

4) Den lille ledning ind mod Albuen skal være en (9 boliger) 63mm.  
5) De røde cirkler skal illustrere måler/sektionsbrønde. Der er 4 brønde. Princip 

som VAGA-brønd m dobbelt dæksel. 

Brønden v Tulstrupvej indeholder som de andre, elektronisk styring m bla. 

motor ventil, så man elektronisk kan koble  

”Sofienborg-ringen” til /fra. På denne måde kan denne også nødforsynes med 

vand fra Hillerød Forsyning. 

Alsønderup Vandværk mødes med Ullerød Vandværk den 17. april for at drøfte 

linjeføringen til nødforsyning. 

 

UDBUD: 

Projektet udbydes snarest i konkurrence som underhåndsbud. Udbudsdokumenterne 

skal laves.  

Sendes ud til 3 bydende i uge 18. De får 2 uger til at regne pris.  

Metode: Styret underboring og gravning. Ø250mm /125 mm. 

Der skal medfølge trækrør til alle brønde til styring og strøm. 

Opdeles i etaper /poster- der laves en mere detaljeret tilbudsliste. 

 

Del 1. på nordøst side fra vandværket langs Tulstrupvej til råvands-boring nr. DGU 

187.1143, samt et vej skift (under vejen). Incl. 2 brønde. 

Del 2. sydvestlig side fra krydsning rundt om hjørnet ind til Cirkelbuen. Incl. 1 brønd. 

Del 3. Tee stk. fra Guldhanevej op langs ny Hejrevej til brønd, inklusive brønd, (Ø63 

mm an boring behøves ikke sættes nu). 

 

Anlægsprisen på del 3 betales af Alsønderup og Ullerød. 


