
Nyköpings kommun och Bondens egen Marknad presenterar

– Vi hoppades att det skulle komma upp 
emot 1200 besökare till första Bondens 
egen Marknad på Smörtorget i Nyköping, 
berättar Cilla Krantz. Hon är kontaktper-
son för marknaden.

– Nu räknade vi till c:a 3500 besöka-
re.  Vilken superlyckad premiär, konstate-
rar hon efter att Bondens egen Marknad 
har öppnat på sitt sjuttonde ställe i Sverige.

– Vi hade med oss minst 300 ved-
ugnsbakade limpor och nu är allt slut, kon-
staterar en nöjd Per-Inge Johansson på Nä-
sets gård vid halv två-tiden.

– Jag har sålt slut på alla rödbetor och 
salladen går åt.  Nu måste jag hem och 
gödsla till nästa lördag, skrattar Pernilla 
Bergström på Gröna Rosendal i Stigtomta. 

Niklas Ehnberg på Kvarnkärr i Busk-
hyttan hjälper Pernilla idag.

– Tur att jag bestämde mig för att 
hjälpa Pernilla och vänta med att sälja mitt 
egna odlade till nästa lördag. Då hinner jag 
få ihop mer grönt att sälja.

Ulla Born på Båsbo ägg i Julita säl-
jer ekologiska ägg från frigående höns från 
egna gården Båsbo. Från en vagn säljer 
Monika och Lelle Hansson kravmärkta 
kött- och charkprodukter från egna djur 
på Onsberga gård. Magnus Johansson på 

Rinkeby Struts och kalkon tycker att de 
har blivit så väl mottagna av Nyköpings 
kommun som är med och stöttar denna 
marknad. Hans medarbetare Klara Tla-
di, bärandes en t-shirt med ”Bonde” tryckt 
på, tycker att den här marknaden slår alla 
andra som de har medverkat på. Magnus 
har ett eget slakteri där han bl.a. slaktar åt 
Onsberga gård. Magnus strutskorv kan re-
kommenderas.

Lördagar på Smörtorget
Malin Schreiber på Peterslunds Ekoodling 
står i Rheums stånd med mestadels rot-
saker.  Rheum, som betyder rabarber på 
latin, är en ekonomisk förening med åtta 
ekologiska gårdar i Sörmland.

– Vi har nästan sålt slut på allt. Röd-
betorna gick först. Halv tolv var mina 60 
rödbetsknippen slut. Jag vill gärna slå ett 
slag för min mangold som man kan göra 
så mycket gott med t.ex. en god soppa el-
ler paj med linser. Annars kör jag ut grön-
sakslådor som man kan prenumerera på, 
berättar Malin.

Birgitta Augustesen på Stavtorps Bi-
gårdar i Malmköping säljer det naturliga 
sötningsmedlet honung. – Vi säljer som 
aldrig förr. Tror att folk vill ha mer natur-

liga produkter nu för tiden, säger han
Över alltihop lyser inte bara solen 

utan även Cilla Krantz och matklustrets 
kassör Magnus Åberg, till vardags på ICA 
Nära i Stenkulla.

– Det har verkligen gått över för-
väntan, konstaterar en nöjd men lite trött 
Magnus vid ettiden på premiärlördagen. 

Marknaden öppnar klockan 10.00 varje 
lördag t.o.m. 25 september på Smörtorget 
och återkommer som julmarknad den 11 
december. Kom i god tid om du vill köpa 
goda nyttigheter, för första lördagen så var 
det mesta slut redan innan 14-tiden.
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Succé för Bondens egen Marknad i Nyköping
n Succé befann sig naturligtvis på Smörtorget bakom rådhuset denna premiärdag. 
Kön ringlade sig lång fram till Näsets vedugnsbageri och Rheums ekoodlingar och 
de övriga producenterna inom närområdet.

www.rinkebystrutskalkon.se
070-521 08 00

per-Inge Johansson
0150-530 63, katrineholm

www.ekoodling.se
076-245 39 18

www.onsbergagard.se
076-852 48 47

kött & charkprodukter


