Krisledningsgrupp 2015-09-10
8:00

Möte med VA-folket.

VA indikationer från:
• Vretstorp
Byte av kran- ej pga översvämningen. Tony på väg in 07:45
• Pålsboda, Folkasbo
Kök samt Sköllergården har otjänliga värden för stunden, dock
inte farliga. Åtgärd: Personalen är uppmanade att spola,
omsättningen av vattnet i fastighetsnätet, Klorerat.
Provet beräknas vara klart 08:00
• Sköllersta
Otjänliga värden på reningsverket, dock inte farliga, VA spolar
spolar brandposterna.
Niklas Hasselwander har fått besked om att ledningen varit trycklös klockan 08:30 under
pågående möte. Reservoaren tros vara omsatt.
•

Björkängen, Hallsberg

Ta vattenprov

Extra provtagningar beställda
9:00

extra insatt möte
Närvarande: Marianne Christiansen
Niklas Tiedermann
Kirsi Aronsson
Ulrika F Lindberg
Information om mötet som var klockan 8.00
Man trycker på att om detta inte hade varit en extra ordinarie situation, hade detta hanterats i
ordinarie verksamhet. Dvs. inget krisläge.
Andreas Svahn och Torbjörn Dybeck informeras av Niklas Tiedermann
Lotta Öhlund informeras av Marianne Christiansen.

11:00 Uppdatering av hemsida:
Posten meddelar att de åter levererar posten till fastigheterna.
Missionskyrkan har öppet alla dagar fram till söndag mellan 12-14 samt 17-19 för de som
vill värma mat.
11:30 VA arbetar vidare efter den plan som tidigare är beslutad.
11:30 Diskussion kring dagens artikel i Nerikes Allehanda och ger ett motsvar på detta.
Svar bifogas. se bilaga 1
12:00 Möte
VA/ avlopp
Samtliga avloppsverk är igång och inga allvarliga störningar finns. Underhålls spolning
pågår.
Gator
Alla gator är nu öppna och det är inga störningar.

Fastighet
Fastighetsavdelningen åkte under gårdagen runt med försäkringsbolaget.
Fler fuktmätningar på Kompassen behöver göras.
Vid Allébadet håller man på att få igång elen successivt.
Vid Hantverkargatan är förråden fortfarande blöta men det ligger bråte som försvårar
arbetet. Fuktprover kommer att tas på samtliga fastigheter.
Bildningsnämnden
Björkängen
Ledningarna måste säkerställas i marken innan verksamheten kan
släppas in. Kontakten mellan förvaltningarna fortsätter att hållas.
Fsk. Tranängen

Förskolan Tranängen flyttar till Kompassen på måndag.

Polisen
Patrullerar på om tid ges i de drabbade områdena. Inget onormalt har skett.
G4S
Fortsätter att bevaka veckan ut i de drabbade områdena.
Kontaktcenter
Fortsätter att fungera och verka i de drabbade områdena.
Övrigt
Posten kommer från idag att köra ut posten till alla fastigheter i de drabbade områdena.
Missionskyrkan är fortfarande öppen för de som vill värma mat.
Frivilliga resursgruppen
Finns behov av att de är kvar? Marianne kontrollerar hur de anser att deras verksamhet
behövs.
Försäkringsbolagen
Länsförsäkringar vill ha markupplåtelse för att ställa upp en barack. Marianne kollar upp
möjligheterna till det.
18:35 En bedömning är skriven av Peter Eriksson efter kontakt med Folkhälsomyndigheten
utformad. Marianne vidarebefordrar bedömningen till berörda ute på förskolan. Se nedan
skrift:
Vid all verksamhet som bedrivs utomhus finns risk att smittämnen från fåglar, lösspringande
katter, med mera, kan medföra risk för smitta. Det finns därför alltid anledning att vara
noga med hygienen. Vi rekommenderar noggrann tvätt med tvål och vatten följt av
desinfektion med hjälp av handsprit efter utomhusverksamhet. Vår bedömning är att den
inträffade översvämningen i Hallsberg inte ger anledning att ompröva den
rekommendationen eller att avråda från vistelse utomhus.
18:35 Marianne har talat med Frivilliga resursgruppen. De bedömer att de fortfarande har en
funktion kvar i området. Ny bedömning görs under morgondagen.

