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5:45

Marianne Christiansen kontaktar Torbjörn Dybeck

5:50

Torbjörn Dybeck kontaktar Andreas Svahn

8:04

Sms till nämnde ordförandena samt krisledningsnämnden.

8:50

Kontakt till kommuns VA-försäkringsbolag.

9:00

Genomgång av det akuta läget. Niklas Hasselvander och Per Runfeldt ansvarar för att
säkerställa VA-funktion. Beslut måste fattas om information, verksamhetslokaler och
om avstämning.

9:30

Mötet avslutat. Återsamling klockan 12:00.

9:30

Kontakt har tagits med hemtjänsten. Just nu fungerar det. Vissa vägar är det svårt att
komma fram.

9:30

Torbjörn Dybeck har ringt Marie Kilk och meddelat att de skall undersöka Alléskolan

10:02

Sms till nämnde ordförandena samt krisledningsnämnden.

10:00

Torbjörn Dybeck ringer Fredrik Nordvall samt Lena Dibbern och informerat om läget.

10:00

Carita Prim meddelar att Jan Lindblom kommer klockan 12.00.

10:20

Meddelat Fredrik Nordvall att han går ut med information till alla rektorer att fastighet
kommer att besiktiga alla fastigheter.

10:40

Information ut på hemsidan. Hänvisar P4 Örebro samt NA att information finns på
hemsidan.

10:44

Miljöchef Peter Eriksson ringer tillbaka, medverkar klockan12.

10:50

Inre befäl kontaktas (TD) medverkar klockan12

10:55

NA ringer och får information, kommer att länka till hemsidan.

11:20

E post till NA, Sydnärkenytt, Tvärsnytt mm.

13:30

Tel-Möte med länsstyrelsen.

11:45

Meddelande om att vi inte når vissa brukare på Ängvaktarvägen, Lingongatan,
Fallagatan och Tunbohässle.

12:00

Genomgång av läget
VA










Älbergs tunneln bör vara farbar. Höga nivåer på vattenflödet i centrala
Hallsberg. Bäcknivån får ej öka. Det har sjunkit sedan klockan 8 i morse.
Det är ej framkomligt på Ängvaktarvägen.
Bryggargatan är helt dränkt.
Gränsgatan samt Brunnskullen ej sjunkit. Konstigt, det rinner inte undan.
Källarna i husen blir fyllda
Sköllersta reningsverk fungerar ej.
Vretstorp pumpstation fungerar ej.
Östansjö- Vatten inne i skolan. Gräva av vägen?
Marianne Christiansen- kontakt LSt möte 13.30









Mer samtal från Hjortkvarn, Åsbro om översvämning
Kumla- Ekeby, Hällabrottet är även de drabbade.
Gå ut på hemsida och varna ang. avloppsvattnet.
Information på hemsidan om att dricksvattnet är okej.
Kommunens fastigheter- Besiktning pågår. Östansjö skola, Fredriksbergs skola,
Alléhallen, Förskolan Kompassen drabbade.
Alléskolan, besiktning pågår.
Pålsboda ser ok ut.

Inför Möte klockan 15.00





EON/Vattenfall, Gränsgatan 6, 91 åring behöver hjälp
Kontakta Hotell Stinsen, kring hjälp för de evakuerade.
110-180 mm regn
Kalla in Susanne Naeslund

12:50

Pratat med Madeleine Andersson, Askersunds kommun, önskar hjälp med personal som
kan arbeta eftermiddag/kväll.

13:20

Pratat med Fredrik Nordvall och meddelat att vi måste ha möte gällande
verksamhetslokalerna.

13:20

SVT ringde, Marianne Christiansen informerade

13:30

Möte med TIB Lst, se anteckningar

13:40

Information till Nerikes Brandkår. Båtar tar personer tillsamlingsplatser.

13:45

Kirsi Aronsson tar kontakt med Hotell Stinsen, De tar emot personer som behöver
evakueras.

13:50

Kallat in Lena Dibbern

13:58

Sms till nämnde ordförandena samt krisledningsnämnden.

14:15

Alléskolan stänger i morgon.

14:20

Ringa in personal som ska transportera evakuerade personer.

14:30

Sköllersta VA/avloppreningsverk i fara. Förbehandling Atria.

14:45

Växeln, ca 20 samtal
Fredrikssons Måleri står i vatten.
Många samtal angående förskola och skola.

15:00

Möte
VA: Ählbergstunnlarna:

Vatten pumpas. Är ej en farbar väg.
Det går ej ta sig fram till Transten
Reningsverket, ”korsdrag”, allt fungerar.

Sköllersta:

Bäcken översvämmad. Fungerar fortfarande.
Atria Vidtalad.

Östansjö

Rensat, bedömning, ingen fara just nu.

Ängvaktarvägen:

Är avstängd

Fredrikssons Måleri: ´

Stäng av vägen de fordon som kör förbi skadar huset.

Nerikes Brandkår:

Det går att gå med stövlar, Sjunker

Tingsgatan:

Evakuering pågår. Södra Allén (1 handikappad person)

Norrby:

Äldre dam hämtad i Norrby.

Tisarvägen

Skall vi stänga av vägen?

Kommunens Fastigheter


Vretstorp

Vatten i källaren. Allt fungerar dock



Östansjö

Skolan, källaren vattenfylld.


Förskolorna är okej. FolketsHus är
översvämmat, funderar det att ha matsal i
morgon?



Östansol är ok.



Pålsboda

OK



Sköllersta

OK



Hallsberg centrum

Transformatorstation, behov av att pumpa vatten.



Kompassen

OK



Björkängen, Apollo, Svalan



Tranängen

Vatten i källaren



Transtenskolan,

OK



Kullängen och VC

OK



Vibytorp

OK



Alléskolan

Stängt i morgon, vatten stiger i området



Transtenskolan,

Går det att vara där? Går det att ta sig dit?



Kompassen

Går det att vara där? Går det att ta sig dit?



Tranängen

Går det att använda?



Björkängen

Tillgänglighet?



Tingsgatan

Avloppsstationen kollad



Kompassen och Björkängen, Stängt i morgon?

Är ännu ej besiktade.

Social och arbetsmarknadsenheten


Ängvaktarvägen 85

Vattnet har sjunkit lite



Ängvaktarvägen 83

Kom fram vid lunch



Södra Allén 42 samt 48

Börjar att sjunka undan



Tunbohässle

Börjar att sjunka undan.

18:00

Möte med LST

16:00

Kalla in extra personal till växeln.

18:30

Möte
VA


Hallsbergs reningsverk fungerar bra.



Nivån i Ralaån stiger fortfarande.



Pumpstationerna fungerar, dock oklart med Transtenskolan



Sköllersta



Ählbergs broarna



Gräsgatan



Dricksvattnet



1 personal jobbar fram till 22:00

Arbete pågår. Det är stort flöde.
är öppna.

Det är lugnare nu.
är okej


Nerikes Brandkår


Ählberg



Långängen Går att ta sig fram.



Tingsgatan Evakuering pågår i området



Norrbylund Vattennivån stiger



Bryggargatan

Det går nu att köra där med bil

Tre äldre personer vill bo kvar på Bryggargatan. Nerikes
Brandkår har kvar personal så länge behov finns.



Kvarndammen, Haddebo

Daniel Langenbach kollar

Kommunens Fastigheter


Fsk. Kompassen

Vatten börjar att rinna in.



Fsk. Tranängen

Vatten börjar att rinna in.



Fsk. Björkängen

ok så länge.



FritidshemmetApollo

30 cm vatten i fastigheten



Östansjö skola

Vatten i källaren.



Folkasboskolan

Ok. Öppet i morgon.



Hantverkargatan

Svårt att ta sig dit.



Alléhallen

Hela källaren drabbad.

Samling klockan 7:00 i morgon måndag. Skadeteknik är kontaktade.
Marianne Christiansen har kontaktat EON. EON skickar ut personal för bedömning av
elsäkerheten.

Bildningsförvaltningen


Transtenskolan har stängt i morgon måndag.



Fsk Björkängen, Kompassen, Apollo:

Administrationen ringer runt till alla föräldrar och erbjuder plats på lämpligt ställe.
Frukost ordnar förskolepersonalen. Lunch ordnas.


Långängskolan är öppen

Social och arbetsmarknadsenheten


Stinsen har ca 30 personer. Vi står för mat och hotellrum. Barut, ägaren till Stinsen,
ordnar mat till klockan 21:00.



Hemtjänsten kan nu ta sig fram.



Hissarna är avstängda på Knuten och Åsen.



Social och arbetsmarknadsförvaltningen kan genomföra alla medicinska uppdrag.

Trafik
Vi lägger ut en karta med farbara vägar på hemsidan.
Niklas Hasselvander kollar av Skallerudsvägen.

Länsstyrelsen


Det här dygnet har det kommit höga flöden.



Det ska minska i morgon. 100 år regn i Hallsberg, 50 års regn i Kumla.



Nivån i Kumla stiger just nu



Trafikverkets hemsida visar vägar som är avstängda – Läget i trafiken.

Växeln


Växeln är öppen till 24:00 ikväll



växeln öppnar klockan 06:00 i morgon måndag.

Nästa möte
Nästa möte måndag morgon klockan 8:00

20:30

Information e-mail till hela kommunstyrelsen

20:30

Information kring alternativa vägar ut på hemsidan.

20:30

Förtydligande kring öppethållande på förskola/skola på hemsidan.

