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PROTOKOLL 2018-03-22  MSO och SFB, Flens kommun
 

Datum/Tid: 2018-03-22  KL16.00

Plats:  Malmköpingsortens Hembygdsförening, Hembygdsgården

Kallade:   Björn Rabenius (Sbf), Jessika Ekermann (Sbf), Nils Hollman (MiF), Göte Johansson 
(hbf), Linda Pöldme (m.nu), Jack Rydberg, (Byarådet), Jonny Huhta (Mi�), 
Anna Dejerud (SBF)Jill Dunker, samordnare.
 

 
 
Lägerhyddan
MSO ly�e frågan angående lägerhyddan där Malmköpings Gymnas�kförening bedriver sin 
verksamhet.  Temperaturen i lokalen är alldeles för låg. Det är jä�ekallt och barnen har bara tunna 
kläder på sig.  Vid flera �llfällen har föreningens material smutsats ner och ligger utslängt i hela 
rummet.  Kvarlämnat skötbord står kvar.  Vik�gt a� Kommunfas�gheter ser över vem som hyr och a� 
det sköts ordenligt.  Vid påstötning �ll VD Jan-Åke Henriksson svarar han a� hans uppgi� är a�
spara pengar åt kommunen, vilket är märkligt då föreningen får pengar av kommunen för a� kunna 
driva verksamheten och FKAB ska spara.
Beslöts a� BSF tar upp problemen med Jan-Åke Henriksson på möte den 23 mars.
 
Stadshuset
Vaktmästare/jourservice.  MSO e�erlyser ansvarig a� ringa vid problem när man hyr delar av 
stadshuset e�er kontors�d.  Stadshuset i Malmköping byggdes 1785 och vid va�enläckor, trasiga 
lampor mm vet ingen vart man vänder sig för a� få hjälp. Har förekommit a� man hyrt lokalen och 
kommer dit och den är ostädad och trasiga bord mm.  Vart ska man vända sig, finns ingenstans a� 
vända sig.
Malmköpingsortens Hembygdsförening har arkiv i källaren där mycket gamla handlingar förvaras, en 
kulturkatastrof om det skulle bli förstört.  Vid va�enläckage �digare i veckan fick inte ordförande 
�llgång �ll arkivet för a� se om något blivit påverkat.  Har Hembygdsföreningen arkiv måste man 
också ha �llgång �ll det.
BSF tar upp på möte med FKAB Jan-Åke Henriksson den 23 mars.
 
Gammaldags Marknad
SBF väntar besked under nästa vecka hur långt arbetet med Landsvägsgatan beräknas ha kommit när 
det är dags för Gammaldags Marknad och kommer då a� kalla ansvariga i Gammaldags Marknad �ll 
möte.
 
Malma Marken
SBF ordnar en större översiktskarta �ll MiF så de lä�are kan planera för Malma Marken sista helgen i 
juli.
 
 
 
 



Gångfartsområde
SBF undersöker om dom kan ta fram extraskylt ”7 km/�m” �ll befintliga skyltar, för a� tydliggöra 
reglerna.
 
Stenarna på Heden
Följande beslut, trots viss oenighet, har fa�ats vad gäller stenarna på Heden.  
Utvärdering kommer a� göras �ll hösten.
 
Anledningen är a� fornlämningar kommit i dagen vid sönderkörning och grävning, vilket gjort a� 
Länsstyrelsen påkallat skyddsåtgärder.
 

 
 
 
 
 
 
Jill Dunker    Björn Rabenius
MSO     SBF

Stenarna utmed Plevnahöjden/Förrådsgatan ligger kvar.●
Kör- och parkeringsförbud gäller på alla grönområden runt Heden.●
Stenar kommer a� läggas utmed Hedenkanten, Förrådsgatan, från kyrkogårdsallén �ll 
Björkarna (för a� skydda fornlämningar som finns i marken där)

●

Infarten �ll Heden från Förrådsgatan kommer a� stängas med Stenar, likaså u�arten på 
motsa� sida Tingsgatan/Kungsgatan för a� förhindra genomfart över Heden.

●

Inga stenar kommer a� läggas utmed Eberharts väg, mellan Förrådsgatan och Bjurängsvägen●
Stenar kommer a� läggas i korsningarna runt Heden, 3 större och 2 små på vardera sida,  Dock 
kommer korsningen Bjurängsvägen och Eberhartsväg a� anpassas på Hedensidorna så a� 
marknadsstånd får plats.

●

Fler stenar kommer a� placeras i skogskanten på Eberharts väg, mi�emot den stora 
parkeringsplatsen.

●

Parkeringsplatsen på Siegrothsvägen, mi�emot apoteket, kommer a� �dsbegränsas så a� 
besökare �ll Vårdcentralen, Rehab, Apotek och Heden kan parkera 2-3 �mmar.

●

Personal på ovanstående arbetsplatser hänvisas �ll lilla parkeringsplatsen längre ner på gatan, 
�ll stora parkeringen på Eberharts väg, Bjurängsvägens parkering utanför MiF samt �ll 
baksidan av Heden.  

●

Baksidans parkering skall det skyltas upp för tjänstebilar inom vården.●
Föreningar som ny�jar Heden ansvarar för avspärrningar mot gräsytor/fornlämningar och a� 
det inte körs eller parkeras där.

●

Föreningar kan ansöka om a� ny�ja Heden grusplanen och fram �ll Marknadskontoret, samt 
halva gräsplanen mellan Tingsgatan och Kyrkogårdsallén.  Den andra halvan mot Förrådsgatan 
får ej användas, då fornlämningar ligger ytligt där.

●

Kommunen tar fram förslag på parkering för tunga fordon utanför samhället.●
Alla måste hjälpas åt och prata med dom som buskör på Heden, för a� eliminera 
skaderiskerna på fornlämningarna.

●


