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7:00

Torbjörn Dybeck har en Intervju med Radio Örebro där han informerar om läget

9:00

Kontaktcenter startas. Dit kan de drabbade vända sig med tankar och funderingar.
Eva Unevik och Ola Sjölin finns tillgängliga där och har varsin mobil. De kommer
att finnas tillgängliga så länge som behovet uppstår.

10:17

Trafikföreskrifter samt patrullering av G4S utökas till
Norrbylundområdet. Philip ordnar med föreskrifter.

11:30

EON som haft sin stationering i kommunhuset, drar sig tillbaka på grund av att det
är lugnt och lämnar hänvisningstelefoner i växeln.

12:00 Möte
Johan Ståhle och Veronica Norbacka från Söderberg och partners besöker mötet och finns
som stöd kring fråga hur kommunen skall agera i försäkringsfrågor.
VA/avlopp
• Vattenansamling vid kommunalförbundet. En backventil fungerar inte. Det är inte
prioriterat med pumpar där.
Trafik
• Vägar i Hjortkvarn är förstörda. Kommunen arbetar där idag.
• Gatorna kommer att sopas under eftermiddagen på Garvarvägen mm.
• Trafikföreskrifterna som vi beslutade om igår är nu uppsatta.
• Trafikföreskrifter kommer även vara uppsatta på Norrbylund området.
• Igår kväll var bärgarna på plats att bärga bilarna vid Garvarvägen mm.
Bildningsförvaltningen
Verksamhetslokaler
• Fsk. Kompassen
• Fsk. Björkängen
• Fsk. Tranängen
• Alléhallen

Öppnar i morgon
Jord har rasat in inunder så det måste säkras först.
Ej aktuell för öppning.
Har Stora skador i källaren.

Nerikes Brandkår
Nerikes brandkår har ingen verksamhet just nu. De stöttar kommunen om det behövs.
Kommunen återkommer om det är något. Nerikes Brandkår avslutar sitt arbete i
krisledningsgruppen.
Polisen
Polisen fortsätter att finnas till hands. Har de inte utryckning, cirkulerar de runt i de
drabbade områdena.
Övrigt
• Telefonerna är utslagna på Alléskolan samt Sydnärkes kommunalförbund
• Det finns förfrågan om huruvida man ska kunna säga upp avtalet för vatten och avlopp,
sop. Vi kan inte fatta det beslutet nu utan det är en fråga som måste beslutas senare.

