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Landsvägsgatan - Lokaltrafiken
MSO (Malmköpings Samråds-& Ortsutvekclingsgrupp) och SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
Träffade avgående representant för Sömlandstrafiken, Ante Lövgren och hans ersättare
Thomas Fylkehed. Syftet med mötet var att lyfta en del frågor rörande busstrafiken i samband med
marknader i Malmköping och lite allmänt samt träffa tillträdande Thomas Fylkehed.
Vid ombyggnad av Landsvägsgatan berättade Björn Rabenius (SBF) att det dykt upp en del brister i
projekteringen och fortfarande gör varefter man gräver på Landsvägsgatan. Aha upplevelser av
okända ledningar som man inte vet var dom börjar och slutar etc. Det här har gjort att arbetet blivit
försenat och att det är svårt att säga när arbetet ska vara klar i sin helhet.
Nya beläggningen på Landsvägsgatan diskuterades och om det blir någon form av sten/plattor
kommer ljudnivån att bli väldigt störande. SBF tar det med sig i planeringen.
Under Gammaldags Marknad kommer det att vara 12 bussturer under dygnet.. Ett möte ska ordnas
med Anna Dejerud (SBF), Örjan Boberg, Anders Halldén (GMM) samt Sörmlandstrafiken, för att hitta
en bra lösning då Kungsgatan delvis kommer att vara avstängd.
Toaletten vid busstationen är stängd då den återigen vandaliserats. Inredningen har slagits sönder
vattenledningar sprungit läck samt elledningar dragits ner. Vatten och el ihop är ingen bra
kombination, vilket gjort att delar av toaletten är strömförande. Oklart om/när/hur den öppnas igen.

Dessa regler gäller vid gångfartsområde:
•
•
•

Du får inte köra fortare än gångfart (cirka 7 km/h).
Du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.
Du har väjningsplikt mot gående.
MSO önskar få tilläggskylten med 7km/tim . Många vet inte relgerna.

GÄLLER I HELA MALMKÖPING omskyltning pågår.
Riksvägen 53 har delvis fått sänkt hastighet till
km i timmen.
Mobilmasten på skolans tak är borttagen.
Stenarna på Heden dialogen fortsätter.
Kraftigare Ljusslinga i Busskurerna behövs. SBF stämmer av hur långt planerna kommit.
Jill Dunker
MSO

