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Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk blev oprettet den 7. september 1963 ved en stiftende 
generalforsamling på Slangerup Gæstgivergård. De første andelshavere var grundejerne på veje-
ne: Nytoften, Skriverbakken, Slagslundevej 18 og 20 samt Rappendamsvej 1. 
Vandværkets første formand var Børge Laursen, som i 1993 blev udnævnt til æresmedlem i vand-
værket. 
 
Selve vandværksbygningen blev opført for enden af Skriverbakken, som var en tidligere sand- og 
grusgrav, og på vandværkets grund blev der også opført en garagebygning for beboerne på Skri-
verbakken. Den første boring var en sandboring på ca. 32 m. Vandværket havde i starten en åben 
iltningstrappe med tårn samt en 10 m3 rentvandstank. 
 
I 1965 blev Metalskolen tilsluttet vandværket og de efterfølgende år Slagslundevej 7 og 9, Rap-
pendamsvej samt beboerne i starten af Jørlunde Overdrev samt senere sommerhusområdet ved 
Buresø. 
 
Det stigende antal af nye andelshavere herunder især udvidelsen af Metalskolen betød, at det ef-
terhånden blev nødvendigt at udvide vandværket. Der blev derfor i 1976 lavet en større til- og om-
bygning af vandværket. Den nye tilbygning blev behandlings- og distributionsvandværk for Metal-
skolen med en rentvandstank på 30 m3, medens det oprindelige vandværk alene var behandlings- 
og distributionsanlæg for de øvrige forbrugere, som i daglig tale blev kaldt ”byen”.   
I 1984 blev det nødvendigt at få en ekstra boring, som blev sat ved siden af den første. Den nye 
boring var ca. 33 m dyb. 
 
Vandværkets forsyningsområde blev udvidet i 1989 ud af Gl. Københavnsvej og Slangerup Ås. Der 
blev derfor lagt forsyningsledninger ud til 11 nye andelshavere i området Gl. Københavnsvej – 
Slagslundevej - Slangerup Ås - Jørlunde Overdrev. I 1999 blev hovedledningen ved Gl. Køben-
havnsvej forlænget ud til Skovbørnehaven (Engledsvej 1). 
I 2002 – 2003 blev hovedledningen forlænget langs Jørlunde Overdrev fra nr. 3 til nr. 11 og til Jør-
lunde Overdrev 20 A, B og C. 
 
I 2004 blev der foretaget en større ombygning og ændring af vandværket, således at der blev et 
fælles behandlings- og distributionsanlæg til alle forbrugerne. Desuden blev de gamle hydrofoner 
erstattet af membranbeholdere med trykstyring af udpumpningen.  
Der er løbende foretaget moderniseringer af vandværket. I 2009 blev vandværkets gamle el-tavle 
og alarmanlæg udskiftet med et programmerbart styresystem samt et GSM alarmsystem. I 2012 
blev styresystemet udbygget med et SRO anlæg, der muliggør styring, regulering og overvågning 
af vandværket via såvel en intern PC som eksterne PC.   
 
Der er i 2014 i alt 79 andelshavere, som er forbrugere ved vandværket. 
 
 
 


