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MÅNDAG 1 OKTOBER 2007
Malmökping

Lyckad premiär för Bondens egen 
marknad
Förvånansvärt bra trots vädret. Så lät det samlande omdömet från 
försäljarna under premiären av Bondens egen marknad i Malmköping i 
lördags.  
 

Kommentera» Länka hit» Skriv ut» Tipsa»  Dela på Facebook»

Med regnet som öste ner och blåsten som ryckte i 
presenningarna som täckte stånden med 
egentillverkade varor trodde försäljarna att Stora torget 
skulle vara tomt på kunder. Men kommunborna var 
sugna på de lokalproducerade grödorna, blommorna, 
honungen och rökta fisken. Flera produkter i de olika 
stånden var slutsålda vid marknadens slut. 
- Det är alltid positivt att kunna köpa lokalproducerat. 
Dels är det fin kvalitet och dels känns det bra att stödja 
närproducenter, tyckte Kjell Worenius från Orrhammar 
som var en av dem som trotsade regnet. 
Arne Johansson från Västerjunga sålde sin väns grödor 
på torget. Han ställer gärna upp och står i ståndet 
eftersom han tycker om att träffa människor och prata 
om det mesta mellan himmel och jord. Tidigare i livet 
var han blyg, men det har gått över. 
- Det har varit trevligt i dag. Jag är ju lite skojfrisk men 
ingen har tagit illa upp, sa Arne Johansson. 
 
Kommer tillbaka 
Han berättade att många kunder hade frågat ifall 
Bondens egen marknad kommer tillbaka till Malmköping 
och de hoppades att marknaden inte var en 
engångsföreteelse. En återkomst verkade även säljarna 
i föreningen Bondens egen marknad vara positivt 
inställda till. 
- Det har gått förvånansvärt bra om man tänker på 
vädret och att det är första gången vi är här. Jag tror 
på det här med att åka runt på olika platser, sa Marie 
Jonsson som sålde blomsterbuketter. 
Britt-Marie och Jan Andersson från föreningen Bondens 
egen marknad var de som främst verkade för att 
säsongsavslutningen av marknaden skulle gå av stapeln 
i Malmköping. De ångrade inte sitt initiativ. 
- Det har gått mycket över förväntan. Hade det varit 
fint väder hade det varit invasion, trodde Britt-Marie 
Andersson. 
De var hoppfulla till att marknaden kommer tillbaka till 
Malmköping. 
- Vi hoppas att det blir en tradition att Bondens egen 
marknad avslutas här varje år. Det har ju visat sig att 
förutsättningarna finns här, sa Jan Andersson. 

Josefin Falk 
josefin.falk @ ekuriren.se 
0157-133 56

Kontakta eller tipsa oss: 
Epost: flen @ ekuriren.se 
Tel: 0157-13354 
 
SMS: 
Skriv EK FLEN och ditt tips (max 160 
tecken). 

 

 

Medhjälpare Marie Jonsson 
hade tagit med sig sina unga 
medhjälpare Ida och Josefine 
Jonsson till Bondens marknad 
i Malmköping i lördags. Foto: 
Josefin Falk

Såstips Kjell Worenius 
passade på att få tips om 
vilka såser som passar till 
vilka fiskar av Lisbeth 
Nilsson.

Rolig mössa Arne Johansson 
hittade sin mössa på en 
Ålandsbåt och tänkte att den 
vore roligt att ha på huvudet 
under marknaden. Så 
värmde den gott också under 
ruskvädret i lördags.

Sålde honung - Det har gått 
fantastiskt bra trots regnet. 
Jag trodde att jag skulle få 
stå ensam här utan kunder, 
sa Dan Levin som sålde 
honung i olika former under 
Bondens egen marknad.
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