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ledare / sid 2

”Jättelik generalrepetition 
inför det brittiska parla-
mentsvalet.”
Mikael Hermansson om dagens val i Storbritannien.

iNNeHÅll:   Ledare 2,  Borås 4,  Boråsguiden 14,  Mark 15,  Bollebygd/Herrljunga/Ulricehamn 16, Svenljunga/Tranemo 18,  7HAffärer 19,  Sverige 20,  Världen 21,  Debatt 22

borÅs / sid 4

Elever varnas efter 
festkvällen i Kina
Eleverna från Sven Eriksonsgymnasiet drack alkohol  
på studieresa bekostad av kommunen.

borÅs / sid 5

Rånarnas 
hund gick  
till attack
Butiksägare och polis 
blev bitna vid rån i cen-
trum.

Emma Fredh (bilden) och Lovisa Claesson får 100 000 kronor från Sparbanksstiftelsen. ”Nu kan vi förbereda oss optimalt för OS”, säger Fredh.  foto: anders robertsson

DALSJÖFORS: Krisövning tog problemen 
med akut vattenbrist upp till ytan
”Ett ordentligt stresstest för vår organisation”,  
säger miljökommunikatören Rebecca Möller.
borÅs / sid 12–13

Bidraget som ger ro inför OS
●● Öresjöroddarna Emma Fredh och Lovisa Claesson tar sats mot Tokyo-spelen 2020.
●● Boccia i centrum för Mormors gäng – nu ska föreningen tävla i SM.
●● Hela listan över de som får del av Sparbanksstiftelsens miljoner.

 borÅs / sid 6-8 – KUlTUr & NÖJe / del 2, sid 2 – sPorT / del 2, sid 8

MILJONER FRÅN
SPARBANKSSTIFTELSEN
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Dalsjöfors

V ad händer när lar-
met går och ett 
stort samhälle 
med kringliggan-

de orter blir utan vatten? 
Det tog Borås stad reda på 
i går när det genomfördes 
en stor krisövning. Scena-
riot var ett tekniskt fel i 
Dalsjöfors vattenverk som 

slog ut vattenförsörjning-
en. Centralorten och 
kringliggande samhällen 
drabbades.

Övningen är den första 
och den största i sitt slag 
som Borås stad genom-
fört.

– Vi har sedan länge haft 
en teoretisk nödvatten-
plan, nu fick vi möjlighet 

att se hur den fungerar i 
praktiken, säger Borås En-
ergi och Miljös säkerhets-
chef Jessica Wejemark.

På eftermiddagen kun-
de säkerhetschefen göra 
en första sammanfatt-
ning.

– Vi har ett gediget ana-
lysarbete framför oss, ing-
et slår att få testa en sådan 

här situation praktiskt och 
vi har lärt oss jättemycket 
under dagen, säger hon. 

På en skala mellan ett och 
tio ger Jessica Wejemark 
krisorganisationen en åtta 
i betyg.

– Det har gått väldigt 
bra, sen hittar man natur-
ligtvis punkter där det går 

att förbättra en organisa-
tion, säger hon.

Bara ett fåtal personer 
kände till övningen på för-
hand och första samtalet 
på morgonen gick till en 
ovetande chef för vatten-
verket på Sjöbo.

– De som är med visste 
att det skulle hända något 
under dagen, men inte 

Stor krisövning – hela 
Dalsjöfors utan vatten

Bengt-Erik Fasth och Thomas Äspelöf fyller på vattentankar som ska ställas ut i bland annat Dalsjöfors, Äspered, Målsryd och Aplared.

Klockan 07.00 gick larmet. Scenariot – ett omfattande tekniskt fel i Dalsjöfors vattenverket. 
Effekten – Dalsjöfors, Äspered, Dannike, Aplared, Målsryd och Gånghester utan vatten. I går 
sjösatte Borås stad en stor krisövning. ”Det har gått väldigt bra”, säger säkerhetschefen Jessica 
Wejemark.

”Det har gått väldigt 
bra, sen hittar man 
naturligtvis punkter 
där det går att för-
bättra en organisa-
tion.”

jessica Wejemark
säkerhetschef på Borås Energi och 
Miljö
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SOMMAR

Gör så här...
◗ Skriv gärna texten nu, men tänk 

på när du skriver att texten kommer 
att publiceras först i sommar.  

◗ Maximal textlängd är 2 300 tecken.  
◗ Skicka krönikan senast den 28 maj till  

carl.lind@bt.se. Eller skicka ett vanligt brev 
till Borås Tidning, Carl Lind, 501 85 Borås.

◗ Skicka också med en bild på dig själv. 
Ett porträtt taget med din mobilkamera går 
bra. Vi vill också att du förutom ditt namn 
skriver några korta meningar om dig själv,  

din bostadsort samt ditt bästa sommarminne.

◗ Ju tidigare du skickar in din text, desto 
större är sannolikheten att den kommer med.

Berätta 
om din 

sommar  
i Bt

Låt fler få läsa din berättelse om sommaren! 
BT efterlyser nu din personliga krönika.

Det kan vara ett starkt minne, en personlig resa, 
en minnesvärd anekdot, en vågad 

framtidsvision – eller egentligen vad  
som helst...

vad, säger Rebecca Möller, 
miljökommunikatör på 
Borås Energi och Miljö.

Under hela dagen ställdes 
vattentankar ut på strate-
giska platser i berörda or-
ter samt vid andra viktiga 
platser som till exempel 
företag, skolor och vårdin-
rättningar.

Övningen innefattade 
att omkring 7 000 abon-
nenter blev utan vatten.

– Det här är ett ordent-
ligt stresstest för vår orga-
nisation, säger Rebecca 
Möller.

Ansvariga hade avsatt i 
stort sett hela gårdagen för 
krisövningen.

Även äldreboendet Dal-
hem ingick i övningen och 
fick under dagen prova på 

hur det var att bli utan vat-
ten.

Ett 50-tal personer från 
Borås Energi och Miljö, 
servicekontoret och kom-
munens krislednings-
grupp var under dagen in-
blandade i övningen.

Vid 11-tiden fanns det 
vattencisterner utplacera-
de på flera ställen, totalt 
sattes det ut ett 20-tal vat-
tentankar.

Förutom Borås stads och 
Borås Energi och Miljös 
egna krisorganisationer 
finns även Livsmedels-
verkets Vaka-grupp, Vat-
ten och katastrofgrup-
pen, på plats. Vaka har ett 
av sina sex nationella la-
ger i Borås. I lagret finns 
vattentankar som kan fyl-

las på och användas om-
gående. Borås stads egna 
vattentankar måste ren-
göras innan de kan an-
vändas, vilket tar ett par 
timmar.

– Vårt lager i Borås täck-
er hela Västra Götaland. 
Eftersom våra vattentan-
kar är rena och oanvända 
så vinner vi mycket tid på 
att sätta ut dem, säger 
Mats Eriksson Uhr från 
Vaka-gruppen.

tEXt
Håkan Rosenqvist

hakan.rosenqvist
@bt.se

033-700 07 52

FOtO
andeRs RoBeRtsson

anders.robertsson
@bt.se

033-700 07 32

% Fakta

Krisövningen

I går iscensatte Borås stad en stor krisövning där vattenför-
sörjningen i Dalsjöfors försvann på grund av ett tekniskt fel 
på vattenverket. 
Övningen pågick från klockan 7 på morgonen till klockan 
19 på kvällen. Som mest var ett 50-tal personer engage-
rade i krisledning, övervakning och med att praktiskt pla-
cera ut vattentankar på strategiska platser.
Omkring ett 20-tal vattentankar placerades ut i Dalsjöfors, 
Äspered, Dannike, Aplared och Målsryd.

Bengt-Erik Fasth och Thomas Äspelöf fyller på vattentankar som ska ställas ut i bland annat Dalsjöfors, Äspered, Målsryd och Aplared.

Mats Eriksson Uhr ingår i Livsmedelsverkets nationella Vaka-
grupp, Vatten och katastrofgruppen. Här inspekterar han delar 
av det lager som finns i Borås. Vaka-gruppen har sex lager i 
Sverige, varav ett i Borås. ”Lagret i Borås ska täcka hela Västra 
Götaland”, säger Mats Eriksson Uhr.

Bengt-Erik Fasth och Thomas Äspelöf från Borås stads ser-
vicekontor lastar av tankar med vatten vid Gånghesterskolan. 
Vattentankar ställs ut vid skolor, vissa vattenintensiva företag 
och vårdinrättningar under övningen.


