MSO
Malmköpings Samråds- &
Ortsutvecklingsgrupp

Protokoll - MSO och SBF, Flens kommun,
Datum/Tid:

Måndagen den 11 december kl 09.00

Plats:

Malmköpingsortens Hembygdsförening

Kallade:

Björn Rabenius (SBF), Jessica Ekermann (SBF), Nils Hollman (MiF),
Göte Johansson (hbf), Linda Pöldme (m.nu), Jack Rydberg, (Byarådet),
Jonny Huhta (Mifb), Jill Dunker, samordnare. Ralf Widlund (ers MIF)

Inbjuden:

Leif Jacobsson, Hmbf

1. Presentation
En kort presentation av var och en av de närvarande och vad de representerade.
Ny i gruppen är Jessica Ekermann, som bla arbetar med ortsutveckling.
2. Nya aktiviteter
En del nya aktiviteter hade tillkommit sedan sist, tas upp när vi går igenom punkt 3.
3. Avstämning aktivitetslista
Altivitetslistan gicks igenom och många punkter kunde konstateras vara åtgärdade
och en del inte aktuellt ex.vis snöröjning i samband med julmarknaden.
Vissa punkter sköts på framtida möten.
• Invigning av elljusspåret kommer att ske den 7 januari kl 17.00 vid
slalombacken. Byarådet ansvarar.
Info skickas till Jessica som lägger ut på Flens Hemsida
• Lyktsläpp på Heden den 7 januari kl 18.00 efter invigning av elljusspår.
Byarådet ansvarar. Info skickas till Jessica som lägger ut på Flens Hemsida.
• Heden, stenar, dammbildning, parkering, fornmark, terängkörning, framtid
mm. Leif Jacobsson informerade om Heden och dess historia.
En HEDEN-Grupp bildades bestående av representant från Länsstyrelsen,
Björn Rabenius, Leif Jacobsson, Jill Dunker, Nils Hollman och Jack Rydberg.
Gruppen kommer att arbeta med frågan om stenarnas vara eller icke vara,
eventuella placeringar mm. Tills vidare ligger dom stenar som nu är utlagda
kvar där dom ligger.
• Halkbekämpning/saltning. SBF startar ett utvecklingsprojekt för att se över
olika alternativ. Jack och Nils ingår i projektet.
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Ortsutvecklingsmöte med SBF den 13 december har Jack Rydberg kallat
samman för att informera om beslut som tidigare tagits i ortutvecklingsgrupper i Malmköping angående ombyggnad av Landsvägsgatan.
Gammaldags Marknad. Planeringen påbörjad, viktigt att veta tidsplanen för
olika etapper på Landsvägsgatan. Örjan Boberg kontaktar Björn Rabenius.
Belysning på Busstationen ska ses över.
Landsvägsgatans belysning ses över i samband med ombyggnaden
Sopstationen på Malmagatan ser hemsk ut. Boende uppmanas ringa FTI
som ansvarar för den.
Malmköpingsskylt vid Fornbo flyttas ut till nya vägen.
Infoskylten vid förbifart är borta, bör sättas upp igen och också en skylt som
visar att det kommer en infoskylt snart.
Kommunikationsplan. Information går ut till facebook ”Händer i
Malmköping”, Malmköping.nu lägger ut på sin hemsida, samt på Flens
Hemsida.. Sändlistor för butiker/företag samt föreningar har tagits fram.
Informationen ska spridas till personal och medlemmar i de olika
föreningarna.
Beslöts att MSO och SBF skall träffas en gång per månad
Bemötande. Viktigt att vi behandlar varandra med respekt.
Möte MSO/SBF ska ha ett gemensamt möte på Hembygdsgården.
Toaletten på Busstationen vandaliseras. SBF ser över frågan vad göra.

Det här var dom punkter vi tog upp. En del frågor kommer att tas upp senare.
4. Mötet avslutades.
5. Nästa möte
• Tisdagen den 23 januari kl 16.00-18.00
• Måndagen den 19 februari kl 14.00-15.30
• Torsdagen den 22 mars kl 16.00-18.00
• Tisdagen den 17 april kl 14.00-16.00

Jill Dunker
Sekreterare

Björn Rabenius
Ansvarig SBF

Jessica Ekermann
Justeringsman, SBF
Ortsutveckling

