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Informationsmöte den 6 april
Mälarprojektet
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- Det var jätteroligt att så många kom på mötet. Jag ser det som en mycket viktig del i projektet att
möta de personer som berörs av vårt arbete och få svara på de frågor som finns, säger Peter
Jonsson.
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På informationsmötet visades Mälarprojektets film samt visualiseringar över hur det kan komma att
se ut vid slussen efter ombyggnationen. Filmen nås via www.sjofartsverket.se/malarprojektet

De förberedande arbetena är i avslutningsfasen
De förberedande arbetena inför den stora ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss är i
avslutningsfasen. Gång- och cykelvägen är klar. Arbetetet avslutas med målning av det nya
övergångsstället på Grödingevägen vid infarten till Sydpoolen, vilket kommer att utföras så fort vädret
tillåter. Det som återstår därefter är slutbesiktningen.

Jourtelefon/e-post
Från och med måndagen den 2 maj kommer ett journummer och en e-postadress att inrättas dit
allmänheten kan vända sig med frågor och synpunkter på arbetet. Alla synpunkter följs upp och det
kommer att göras en bedömning från fall till fall om det finns ytterligare behov av mätningar eller
andra åtgärder som kan vara rimliga att genomföra.

Jourtelefon: 0733-252711
E-post: malarprojektet@sjofartsverket.se

________________________________________________________________________________________
Mälarprojektet

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att se över infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Det har lett till att
Sjöfartsverket nu arbetar med Mälarprojektet. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de
allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.
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