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Möte
Avstämning
VA/avlopp
• VA verket i Hallsberg pumpar fortfarande ut vatten.
• Det är fortfarande vattensamlingar vid Södra Allén.
• Vattnet sjunker på Tingsgatan.
• En motorspruta flyttas till Södra Allén- Långängsvägen.
• Marianne Christiansen kopplar ihop Niklas Hassselvander på VA med Daniel
Langenbach på Nerikes Brandkår och gör upp vem som pumpar var.
Trafik
• Vi måste ordna med avspärrning vid Fredrikssons måleributik då den som fanns har
försvunnit under natten.
• Tisarleden och Vibytorpsvägen är nu öppen.
Social och arbetsmarknadsenheten
• Arbetet i verksamheterna är nu under kontroll
Bildningsförvaltningen
• Arbetet i verksamheterna är nu under kontroll

Nerikes Brandkår
• Daniel Langenbach från Nerikes brandkår berättar att det varit en lugn natt.
• De pumpar på för högtryck med de pumpar de har.
• De kommer nu att fokusera på att pumpa, inte hjälpa de evakuerade med båt.
Det överlämnar de till Frivilliga resursgruppen.
Polisen
• Läget är lugnt i de drabbade områdena.
• De fortsätter att hjälpa till med service. Det är dock oklart hur de kommer att finnas kvar
i natt.
G4S
 Väktarbolaget kör fullt på nätterna.
Övrigt
 Kan försäkringsbolagen hjälpa till med bevakningsbolag?
 Vi bör få hit Johan Ståhle gällande försäkringsfrågor. Niklas Tiedermann kontaktar.
 Frivilliga resursgruppen är kvar under dagen.
 På nyheterna går det ut fel information gällande att dricksvattnet är hotat. Detta stämmer
inte. Dricksvattnet är okej. Detta är förtydligat på hemsidan.
Möten i veckan
Nästa möte 15:30
Onsdag
2:00
Torsdag
12:00
8:00

EON är på plats i kommunhuset som stöd till medborgarna

8:15

Information läggs ut på hemsidan gällande Öppning av Vibytorpsvägen samt Tisarleden,

samt att respektera avspärrningarna.
12:00 Information läggs ut på hemsidan gällande utökade öppettider på återvinningsstationen.
12:30 Niklas Tiedermann har bokat försäkringsbolaget och de kommer i morgon klockan 12:00
15:30 Möte
Avstämning:
VA/avlopp
• Vattnet sjunker snabbt
• VA allt fungerar
• Önskemål har inkommit om att få containrar vid Hantverkargatan, Bryggargatan.
Frågan är ställd till Sydnärkes kommunalförbund och de ställde ut material kl tolv.
• Dikena igensatta, mycket bråte som ligger i dem
• Bildning påbörjar återställningsarbetet med förskolan Kompassen i morgon.
• Brunnskullen. Man har nu stängt igen avloppet då det sköter sig självt.
• Sveriges Radio kommer att intervjua Marianne Christiansen.
• Dagvattnet- diken kontrolleras. Det är mycket skräp i vattnet.
• Förskolan Björkängen har stora hål runt fastigheten som måste åtgärdas snarast.
Trafik
• Hårdgjorda ytor ska sopas med en början i morgon.
G4S
 Vi behöver få bevakning kring de drabbade husen hela natten då gatorna nu är torrlagda
Övrigt
Posten
 Posten har gått med på att man kan hämta den hos posten. man måste legitimera sig och
man kan hämta posten mellan ett par tider. Kirsi Aronsson meddelar växeln.
Nerikes brandkår
• Nerikes brandkår motorpumpar nu det sista vid Fredrikssons måleri.
• Man avvecklar personalen allteftersom men de är beredda att rycka in om behov uppstår.
• Det finns ett behov av att skylta av med trafik för obehöriga på bryggargatanHantverkargatan. Beslut i gruppen om att göra en trafikförordning.
• Motorsprutorna finns dock kvar i området.
Polisen
• Polisen fortsätter att vara på plats sporadiskt när tid ges.
Frivilliga resursgruppen
• Fortsätter att finnas i området vid de tre infarterna till området som stöd.
Övrigt
 Medborgarna börjar nu att återvända då gatorna nu är farbara och det är traumatiskt. Hur
kan vi som kommun stötta?
Beslut: Öppna ett kontaktcenter. Kan vi öppna kontoret i morgon bitti?
Vilka personer kan vi få loss? Förslag på personer som kan vara lämpliga:
Ola Sjölin, Eva Unevik.
Niklas Tiedermann ringer Eva och Ola. Ulrika F Lindberg ordnar med mobiler till dem.

