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Ny layout på hemsidan och nyhetsbrevet
Mälarprojektet
Projektets hemsida säkrafarleder.se och nyhetsbrevet har bytt layout. Nu

har säkrafarleder.se
utseende
som Sjöfartsverkets
Mälarprojektet
är ett uppdragsamma
för att förbättra
framkomligheten
och öka övriga webbsidor.
Tanken
denpå
nya
layouten
är att tydliggöra att det är Sjöfartsverket som
säkerheten
förmed
sjöfarten
Mälarens
hamnar.
är avsändare av informationen. Det är nu också lättare att ta del av

Projektet har nu kommit en bra bit på väg när det gäller att ta fram underlag för
informationen i en mobiltelefon.
en ansökan till mark- och miljödomstolen och även när det gäller att ta fram
tekniska lösningar där den stora utmaningen är att bygga ut slussen i Södertälje
Så här ser den nya
parallellt med att trafiken ska kunna fortgå som vanligt.

hemsidan ut. Ingen
Under slutet av september och början av oktober kommer det att genomföras information har
sex samråd i sex kommuner. De benämns som inledande samråd eftersom det i försvunnit, men en
det här skedet i första hand handlar om att lyssna in synpunkter. Sjöfartsverket
del nytt har
kommer att utnyttja möjligheten att öppna dörrarna till allmänheten genom en
tillkommit.
liten bemannad utställning om projektet på lämplig offentlig plats samma dagar
som samråden hålls i fem av kommunerna. Lokala medier kommer att inbjudas.
Det blir i Västerås 24/9, Strängnäs 26/9, Köping 27/9, Södertälje 1/10 och
Enköping 8/10.

Inmätningsarbeten i kanalen/slussen
Under vecka 8 genomförde Abesiktning Väst AB inmätningsarbeten i och
omkring slussen och klaffbron i Södertälje samt även vid E4/E20-broarna.
Mätningarna syftar till att få fram rätt ingångsvärden till den inledanade
projekteringen. Mätningarna kommer att ligga till grund för Mälarprojektets
förfrågningsunderlag som skickas ut till entreprenörer inför upphandlingen.
Arbetena medförde inga störningar i form av buller eller liknande.
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I mitten av april är det dags
för förhandlingar i Mark- och
miljödomstolen för
Mälarprojektet.
Förhandlingarna kommer att
äga rum i Södertälje.

Förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen
Den 14 till 17 april hålls förhandlingar om Mälarprojektet i Mark- och
miljödomstolen. Förhandlingarna kommer att äga rum på Scandic Skogshöjden,
Täppgatan 15 i Södertälje. Torsdagen den 16 april kommer domstolen att åka
en syn i farlederna i Mälaren med båttur. På förmiddagen fredagen den 17 april
kommer domstolen att ta en promenad längs Södertälje kanal. Mer information
om tider kommer att läggas upp på hemsidan (säkrafarleder.se) och skickas ut i
kommande nyhetsbrev.

Mälarprojektet på Båtmässan

Lördagen och söndagen, den 7 respektive 8 mars, kommer reprensentanter för
Mälarprojektet att finnas i Sjöfartsverkets monter på Båtmässan på
Stockholmsmässan. Då finns det chans att ställa frågor om kommande arbeten.
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