
                                                       Igelsø vandværk I/S 
1954             Ny ledning etableres til Kvanløse Skole samt ejendommene  Ringstedvej216-2187   

                      (i 2 tommer eternitrør) 

1957            antal interessenter ca 22 

                     Vandafgift for en husstand med vandskyllende toilet 90,75 kr halvårligt. Hustand med 

                     Med to vandskyllende toiletter 25 kr eksta pr halvår. 

1958-59      Hovedledning gennem Igelsø by fornyet i anledning af regulering af landevejen 

                    ( 2tommer eternitrør). 

1963           Bygning ved vandværket blev opført og udstyret med filter,pumpe og trykbeholder. 

                   Anledningen var at Igelsøgård. Ringstedvej 253,som hidtil havde ligget for højt, kom med 

                    I vandværket. Samtidig blev højdebeholderen opmuret indvendig. 

1967           Ny vandledning blev lagt til ejendommene syd for Igelsø Ringstedvej 242-250 samt samt  

                    Mogenstrupvej 3.Få år senere lagdes ledning til Ringstedvej 248,259,261 og 263. 

1970           Ny boring (boring 2) blev anlagt og taget i brug, og umiddelbart efter blev boring 1 renset 

                    Op og forsynet med plasticbundfiler. 

1971           Ny ledning anlagt til Mogenstrup by og langs med Sdr. Jernløsevej ud til Guldhøj. 

1973           Ny ledning lagt videre ad Mogenstrupvej sluttende med nr 14 og 15 og videre til hele 

                    Lysmosevej. 

1974           Ny ledning lagt ved Tjørnedevej sluttende ved Selvagergård. 

1976           Bygning ved vandværket blev opmuret med en ekstra etage, og ny trykbeholder og pumpe 

                    Blev installeret for at etablere et ekstra højere tryktrin. 

1977           Ny forsynningsledning lægges fra vandværket gennem Mørkemose til Kvanløse 

                   Havremark, numrere 6-26. 

1979          Ny boring (nr3) blev anlagt ved Mogenstrupvej . Boringen der 75 m dyb, gav godt og rigeligt 

                   Men stærkt okkerholdigt vand. 

1982          Boring 3 stilles i bero pga. for lille filterkapacitet til det stærkt okkerholdige vand.  



                  Vandforsyningen kommer ved indvinding fra boring 1 og 2. 

1993         Inventaret i vandværksbygningen bliver delvist udskiftet og ombygget og et helt nyt  

                  Filteranlæg bliver etableret. Nyt udfældningsbassin bliver anlagt på vandværkets 

                  Nyerhvervede grund. Herefter taget boring 3 i brug igen. 

1994         Vandmålere opsættes hos alle forbrugere. 

1999         Forbrugere i Havremarken 14,16 og 28 tilsluttes. 

2000         Efter en mindre forurening af vandet i højdebeholderen bliver denne repareret i toppen 

                  Og derefter forsynet med et glasfiberovertræk (en såkaldt badehætte). 

                  Antal intressenter år 2000 : 102 

2016         Stor renovering med nye pumper til udpumpning, nyt elanlæg, ny top på boring 3 og overvågning  

                   Af forbrug på hver steng. 

 

                                    


