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Landsvägsgatan – Fornlämning
Svårt att bedöma när arbetet ska vara klart. Som tidigare meddelats så dyker det upp oväntade saker
som måste hanteras.
Vid grävning nu i förra veckan hittades lämningar från 1700-talet. Lämningen tros ha varit en
vattenbrunn klädd med näver på insidan, men som senare använts som en avskrädesbrunn. Man
fann både porslin men också ett mänskligt överarmsben. Det här är en lämning som inte tidigare
varit känt. Länsantikvariatet har varit här och dokumenterat och omhändertagit fornlämningen.
Det här innebär att man nu måste chakta med stor försiktighet och det tar sin tid.
Vidare har man funnit tjärasfalt på vissa delar av Landsvägsgatan och det kräver speciell hantering.
Hastighet i Malmköping
Tidigare meddelade vi att det skulle var 30 km i hela Malmköping. Det var fel!
Det är 30 och 40 km/h som gäller.
Lägerhyddan & Stadshuset
BSF försöker få till ett möte mellan MSO, BSF och FKABs VD Jan-Åke Henriksson för att diskutera
värmen i Lägerhyddan och Stadshusets skick.
Snösmältning – översvämning i stadshuset
Nästa år måste snön runt torget och stadshuset läggas högre upp mot Kungsgatan för att minska
risken för översvämning i stadshusets källare.
Fontänerna i Malmköping
Fontänen vid Stadshuset och Gustav Adolfs torg ska rustas upp.
Minnesstenen
Lagerkransen runt gripen på minnesstenen stals för några år sedan och skall återställas, en donation
har getts till Hembygdsföreningen för återställande. Gripen är skadad då någon försökt att bryta loss
den också. När arbetet är klart kommer både krans och grip att vara DNA-märkta (stöldskyddat).
Gångfartsområde
Hastigheten i Gångfartsområden ska anpassas till fotgängare. Ingen extraskylt ”7 km/tim” kommer
att sättas upp, eftersom detta ej är ok enligt vägmärkesförordningen.
Heden - Polistillstånd
Föreningar som ansöker om Polistillstånd för att arrangera något på Heden, rekommenderas att ta
kontakt med SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen) innan dom ansöker.
Om SBF får in en förfrågan från Polisen, kan dom bara svara utifrån det som står i själva ansökan till
Polisen, även om det finns andra lösningar. Därför är det bättre att ha en dialog med SBF innan
ansökan skickas för att få till en så tydlig ansökan som möjligt.
Jill Dunker, MSO

