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Möte
• Två representanter från Polisen medverkar
• Lägeskontroll
VA / GATA avdelningen
arbete som pågår:
• Kontroll av alla vägar.
• Det är problem med avlopp och dagvatten vid Brunnskullen. Det är oroligt bland de
boende.
• Räddningstjänsten pumpar vid Tingsgatan-Garvargatan-Bryggargatan-Hantverksgatan.
• Reningsverken är igång i hela kommunen.
• Pumpstationerna är igång.
• Provtagning av vatten kommer att ske under dagen. Besked kommer i slutet på veckan.
Fastighet
• Ny lägesbedömning av kommunens fastigheter pågår.
Bildningsförvaltningen
• Många föräldrar väljer att ha sina barn hemma idag.
• 15 stycken barn är utplacerade på Familkjecentralen på västra skolan, 15 stycken på
Hammaren, kyrka Norr och 15 stycken barn ii HOK-stugan.
• Källaren vid Östansjö skola ser bättre ut idag. Vatten kommit in från annat håll än
tidigare översvämning. Vattennivån i källaren har sjunkit.
• Föräldrar ringer och är oroade över färdvägarna till skolor och förskolor.
Alléskolan
• Det ser bättre ut idag. Vattnet har sjunkit
• Köket och A huset är drabbat. Hus E har problem med ventilation.
Social och arbetsmarknadsenheten
• Hemtjänsten har besökt alla brukare.
• Hissarna på Knuten och Åsen står still. Jan Lindblom tar kontakt med Hallbo gällande
Hissarna på Knuten och Åsen omgående.
Nerikes Brandkår
• Vattennivån har sjunkit ca 35 cm från igår runt Tingsgatan. En båt finns kvar i
evakueringssyfte.
• Media är på och vill ha intervju. Vi hänvisa till Torbjörn Dybeck som är pressansvarig.
• Kvarndammen i Haddebo har klarat sig bra.
Polisen
• Ett antal poliser har cirkulerat runt och haft bevakning under natten. Det har varit under
lugnt och under kontroll.
Växeln
• Det har inkommit frågor kring vatten, skola och barnomsorg.

Information
• Vi lägger ut på hemsidan när sidan kommer att uppdateras.

Trafiksituation, Trafikverket
 Det är fortfarande stopp i trafiken mellan Hallsberg och Laxå.
 Vägar som är drabbade är: 613, 617, 507
 Vägen vid Kapell backen som har en stor grop – Marianne Christiansen kontrollerar
detta med Trafikverket.
Fastighetsbedömning
• Fastighetsavdelningen ser över möjligheterna att gå in i fastigheterna från och med
morgondagen. Detta bör vara klart till klockan 12.
• Matsituationen under kontroll under dagen ut till verksamhet och brukare.
• Information till de evakuerade på Hotell Stinsen så de vet hur situationen ser ut de
närmsta dagarna. Informera om att de skall ta kontakt med deras eget försäkringsbolag
och tillsammans med dem lösa hur de skall lösa boendesituationen.
• Nästa möte planeras till klockan 12.00.
Information som skall läggas ut på webben kl nio.
• Uppmana de drabbade att ta kontakt med sitt försäkringsbolag.
• Senast klockan två går information ut om hur situationen på skolor och förskolor ser ut.
• Vägkartan som är utlagd gäller fortfarande.
Försäkringsfrågan
 Niklas Tiedermann tar kontakt med Johan Ståle.
Parkeringsfrågan
o Parkerings övervakningen tas bort. Ica och Coop är nu öppet men man kan inte
parkera där. Marianne Christiansen pratar med Philip Salama Kabunga.
09:15 Beslut om att ställa ut personal vid vägavspärrningarna då restriktionerna inte respekteras.
Folk kör in i vattenmassorna ändå.
09.20 Försäkringsbolagen börjar att ringa. Vi hänvisar till Niklas Tiedermann som har hand om
försäkringsfrågorna.
10:30 Briefing och Platsbesök av Maria Larsson, Landshövdingen samt Tina Johansson,
beredskapssamordnare.
10:40 Försäkringsinformation ut på hemsidan.
12:00 Möte
• Idag har det varit många presskontakter. Vi har inte riggat för att sköta både press och
arbete. Något vi bör ta med till utvärderingen.
• Landshövdingen varit på besök. Hon berömmer den goda informationen via hemsidan.

Lägeskontroll på förvaltningarna:

VA/avlopp
• Dagvattenbrunnen vid Tingsgatan är fyllda med skräp
• alla pumpstationerna fungerar utom i Vretstorp.
• Sköllersta- Atria är igång.
• Dricksvattnet är godkänt i kommunen. Ingen bakterietillväxt.
• Vattnet stiger på gärdet bortanför Dollarstore vilket resulterar att vattentillstångden öker
området Brunnskullen. Akut åtgärd med att valla in runt området just nu, vilket även NB
anser är en bra idé. Resurserna är redan på gång.
Trafiksituation
• Vid Långängsvägen utanför Fredriksson Måleri har det gjorts en förstärkt avstängning så
nu går det inte att åka förbi.
• Vibytorpsleden kontrolleras efter lunch.
Kommunens fastigheter
• Fsk. Tranängen
• Fsk. Björkängen
• Fsk Kompassen
• Fritids Apollo
• Transtenskolan
• Östansjö skola
• Gymmet, Alléhallen
• Badet

Är vattenfylld
Är under kontroll, men marken utanför skadad.
Begränsade fuktskador i fastigheten
Är totalskadad. Avdelningen stängs
Är okej dock ej hemkunskapens entré
Vatten i källare som man på att pumpa ut.
Vatten i källarren. Totalförstört.
Har inget varmvatten.

Bildningsförvaltningen
• Förskolan kommer under tisdagen att ha sin verksamhet på samma sätt som idag
Alléskolan
• Skolan öppnar i morgon.
• Kvarstår gör Hus E som har problem med ventilationen, men kommer att lösas under
dagen
• Köket är okej
Start i morgon.
Social och arbetsmarknadsenheten
• Boende Hantverkargatan Just nu fungerar det, personal måste få hjälp vid
personalbytet som Nerikes Brandkår hjälper till med.
• Mat, boende och brukare Arbetet är under kontroll.
• Hissar Hallsbo
Hoppas vara lösta under eftermiddagen.
• Stinsen
Information utlämnad gällande att de skall vända sig till
sitt försäkringsbolag. Olika reaktioner hos de drabbade.
• Soc. inventerar lägenheter tillsammans med Hallbo och försöker att koppla ihop dem
med evakuerade för att hitta stadigvarande boenden.
Växeln
• Sedvanliga verksamhetsfrågor.

Nerikes Brandkår
• Nerikes brandkår betonar att att deras uppgift finns på plats som redskap inte att vara
behjälplig till vardagsbestyr.
Polisen

•

Fortsätter att ha en patrull tillgänglig.

G4S
• Fortsätter att patrullera.
Ansvars frågan
• Marianne Christiansen och Niklas Tiedermann har varit i kontakt med Johan Ståhle
gällande hur vi skall agera gällande försäkringsfrågor.
Evakuerade, Stinsen
 4 rum har ännu inte mottagit information. Lena Dibbern har nummer till dessa och
kommer att få kontakt med dem under dagen.
 Lena Dibbern har informerat övriga att personerna skall ta kontakt med sitt
försäkringsbolag.
Övriga frågor
• Har vi båtar som vi kan låna ut till Frivilliga resursgruppen som kan vara behjälpliga
eller någon annan organisation?
• Behöver vi öppna upp Possomgruppen? Beslut: Detta är bedöms inte aktuellt just nu.
Nästa möte klockan 17:00
13:38 Eon får låna rum i kommunhuset för att kunna bistå gällande elfrågor till de drabbade. De
kommer att finnas på plats från och med i morgon bitti klockan åtta.
14:30 Tillåten trafik på Vibytorpsvägen. Omskylting sker.
14:30 Frivilliga resursgruppen bistår med transporter via båt till boende på Tingsgatan,
Bryggargatan, Hantverkargatan och Garvargatan.
15:30 Ny information läggs ut på hemsidan gällande Vibytorpsvägen.
17:00 Möte
Lägeskontroll:
VA/avlopp
• Det är hög vatten nivå i Ählberg
• Vadsgatan Ligger under vattten
• Pålsboda OK
• Sköllersta OK
• Klagomål hos abonnent i Vretstorp, dock troligtvis fel i fastigheten.
• Brunnskullen
En vall med grus har gjorts, lyckat resultat.
• En båt är levererad till tingsgatan till Frivilliga resursgruppen som har två personer på
plats ikväll och i morgon förmiddag.

Trafik
• Trafiken är påsläppt på Vibytorpsvägen
• Södra Allén fortfarande avstängd.
Kommunens fastigheter
• Start med besiktning med försäkringsbolaget i morgon.
• Fska Tranängen värst drabbad.

Bildningsförvaltningen
• T.o.m onsdag är vi kvar i de alternativa förskolorna. Från Torsdag en mer långsiktig
lösning.
• Dagen har fungerat bra med mattransporterna
Social och arbetsmarknadsenheten
• Hantverkargatan är under kontroll.
• Hissarna går i alla husen nu enligt Hallbo.
Nerikes Brandkår
• Minskade vattenflöden nu. Nerikes brandkår pumpar på.
• Nerikes brandkår är kvar hela natten.
Polisen
• Rollen polisen har just nu är att finnas till hands och hjälpa till.
• De har kvar extra resurser tom. 04:00
Hotell Stinsen
• 16 rum är idag uthyrda på stinsen.
• 9 personer är intresserade av ersättningslägenhet genom Hallbo.
• Hallbo har lediga 3:or till drabbade familjer
Växeln
• Läget är lugnt. De stänger klockan fem idag.
Hur går vi vidare? Åtgärder- Efterarbete? Ett arbete som ligger framför oss.
Nästa möte är klockan 7:30 i morgon onsdag då vi gör en avstämning efter natten.
Media
Torbjörn Dybeck har under dagen haft intervjuer med:
• SVT
• Tv 4
• NA
• Aftonbladet
• Expressen
• DN
• Svenska dagbladet
• TT
• Sveriges radio
• Radio Örebro
• Dagens Samhälle

