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Stenarna på Heden
Chefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har bokat in ett möte med Länsstyrelsen för att
gå igenom vad som gäller. Under februari kommer MSO att träffa representanter från
Länsstyrelsen och Kommunen för diskutera stenarnas vara eller inte vara.
Vägsaltning
Förbjudet med saltning och dammbindning i Malmköping! Enda undantaget är av
trafiksäkerhetsskäl när det föreligger risk för halt väglag och kommunen har dispens att salta
för att undvika fara för allmänheten.
En diskussionsgrupp har bildats för att se över hur frågan om dammbindning och
halkbekämpning kan hanteras, bland annat under marknads- och bakluckeloppisdagar. I
gruppen ingår ordförande i de föreningar som nyttjar Heden mest.
SBF kallar till möte angående detta.
Gammaldags Marknad
Ansvarig för Gammaldags marknad och ansvarig på SBF har kontakt med varandra för att
hantera hur Gammaldags Marknad påverkas med anledning av ombyggnad av
Landsvägsgatan. Gammeldags marknad påverkas olika beroende på hur långt projektet har kommit.
Mest troligt är att det blir mer trafik över Hedenområdet som en följd av projektet. SBF återkommer med mer
information så snart det finns mer information att ge.

Belysning Busstationen
Gruppen gick runt busstationen och noterade vilken belysning som behöver åtgärdas för att
bättra på ljuset kvällstid. Tekniska Avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen vet om
problemet och kommer att bjudas in vid ett senare tillfälle för att redovisa vad som kan göras.

Landsvägsgatan
En tidplan kommer att tas och presenteras. I dagsläget är den inte helt klar med anledning
av att nya saker dyker upp vartefter man gräver. Men så snart som möjligt kommer det en.
SBF kommer att gå ut med mer information i nästa nummer av Glimten

Vägskyltar
MSO har identifierat ett antal brister i vägskyltningen som skulle behöva hanteras:
● Välkomstskylten vid Fornbo bör flyttas till nya vägen.
● Den trasiga och nerkörda infoskylten vid Fållöknas avfart behöver åtgärdas
● Frågan är om det är brister i skyltning om rondell, vid norra infarten. Det har skett
flera olyckor just där.
SBF har med sig detta i bagaget inför ett kommande möte med Trafikverket (i mars)
Nätverkande med Länstrafiken
Ansvarig och hans nya ersättare från Länstrafiken, bjuds in till nästa möte.
Malmköpings Stadshus
FKABs VD, skall bjudas in till möte angående skicket på stadshuset och också den ny vita
dörren, på baksidan. Bygglovshandläggaren i Kommunen kommer titta närmare på frågan
gällande dörren, ny användning för byggnaden (nya biblioteket) samt tillgängligheten till
byggnaden.

Hosjön
Malmköpings Vattengrupp har i några år arbetat mot försurningen i Hosjön. I den bortre
änden mot
55:an har man idag byggt en mindre fosfordamm. Den här vintern påbörjas en större
fosfordamm som ska vara klar till sommaren. Det finns många sjöar som håller på att växa
igen pga försurning, men Hosjön är så viktig för så många i kommunen, varför kommunen
valt att gå in och stötta ekonomikt för att rädda Hosjön.
Detaljplan
Kommunens planarkitekt, berättade om ett samarbete mellan kommunen och Sörmlands
Museum, där man genomfört en klassificering av byggnaders kulturvärden i centrala
Malmköping.
Diskussion om nuvarande läge gällande dagvatten och brandrisk. Inbjudan kommer att
skickas till dom som har fastigheter som berörs i kvarteren Apotekaren, Komministern,
Lagmannen, Köpmannen och Kaptenen. Inbjudan kommer vara till ett möte där frågan om
vad det innebär att ha en fastighet med högt kulturvärde kommer diskuteras. Dessutom
kommer det tas upp frågor om dagvattenhantering och brandrisk/säkerhet.
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