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Historik om Trästaden Malmköping 
Traditioner och evenemang, gemensamma aktiviteter i hela kommunen 

Samarbeten mellan föreningar/lokala aktörer. Ta vara på historien, kultur och historia. 

1773 hade Södermanlands Regementes chef Gustaf Adolf von Siegroth fått Gustav III:s god-

kännande av anläggandet av en fast mötesplats för regementet vid Malma hed. Skälen till att 

just denna plats valdes var dels läget mitt i Sörmland där vägarna från landskapets större orter 

möttes, dels att området bestod av en höglänt, lös sandmo bevuxen med gles tallskog som lätt 

kunde röjas till övningsfält. Samma år ställdes regementsmötet in och istället fick de 1200 

sörmländska knektarna bege sig hit för att börja röja området. Med sågar, spett och spadar tog 

man sig an uppgiften. Träden fälldes och stubbar bröts upp. Somliga stubbar hade meterdjupa 

rötter. Stora stenblock täckte också terrängen. De som kunde forslas bort var en sak, men de 

större blocken ställde till med problem. Där grävdes istället stora gropar bredvid dem och så 

knuffades stenbumlingarna ner och marken jämnades ut. Den 6 juni 1774 kunde sålunda regementet vid en högtid-

lig ceremoni inviga Malma hed som sin första fasta övningsplats.  

Nu tog utvecklingen fart. Byggnader för regementets behov började 

uppföras och på heden anlades redutter och skjutvallar. I Plevnakanten 

inrättades latringropar. För utbildning av officerare inrättade von    
Siegroth en Krigsakademi i Rusthållets huvudbyggnad. Det var f.ö. 

Sveriges första krigsakademi, men den flyttades 1792 till Karlberg i 

Stockholm. På von Siegroths initiativ erhöll platsen köpingsrättigheter

De trädde i kraft 1785. I och med detta fick platsen namnet                                                                          
Malmköping – ”handelsplatsen på grusåsen”. Hantverkare och handels-                                                                  
män etablerade sig snabbt här och de marknadsrättigheter för ”tvenne årliga frimarknader” som platsen fått 1791, 

kom att bli av stor betydelse för orten. Marknaderna lever i princip vidare ge-nom dagens Gammaldags Marknad 

och Malma Marken. 

Under 1800-talet utvidgades verksamheten på området. Nya byggnader tillkom, som t.ex. förrådsbyggnader, ba-
racker, lägerhyddor och regementssjukhus – nuvarande Plevnagården – och på Plevna grävdes skyttevärn i utbild-
ningssyfte. Men i och med 1901 års Värnpliktslag kom platsen att bli för trång för utbyggnad av kaserner m.m. 
och 1921 lämnade regementet Malmköping och Malma hed för Strängnäs. Men Malmköpings och hedens historia 
tog inte slut med detta. Tvärtom. 

Malma hed genom tiderna 
Några fakta och minnen nedtecknade av Leif Jacobsson 2021 

Efter den senaste istiden höjde sig landet och Malmaåsen, som sträcker sig från Nyköping via Malmköping och 

upp i Västmanland, höjde sig tidigt ur havet och en landtunga sköt här ut från åsen. Det är den som idag är Malma 

hed. Malm betyder just sand- och grusmark. För drygt 5000 år sedan beboddes platsen av stenålderns folk. Spår 

efter detta, i form av keramikskärvor och avslag från stenyxetillverkning, har genom tiderna hittats i sanden på 

heden. Alltsedan den tiden och genom hela brons– och järnåldern har platsen varit bebodd. 

Omkring år 1200 byggdes kyrkan vid heden. Eventuellt ersatte den ett tidigare träkapell. Här utvecklades under 
medeltiden en bybebyggelse med två gårdar samt byggnader knutna till kyrkans behov. På 1580-talet inrättades 

ett nytt härad i denna trakt genom hopslagning av delar av Öster-Rekarne och Oppunda härader. Det blev Villåt-
tinge härad som då fick sin tingsplats invid Malma Kyrka. En av gårdarna i Malma by blev då Kronolänsmannens 
boställe – idag Länsmansgården på Hembygdsgården. 



Malmköpings styresmän förhandlade sig till regementets mark och byggnader. På delar av heden påbörjades små-
husbebyggelse och gator anlades, bl.a. Kungsgatan och Siegrothsvägen. En av Lägerhyddorna uppläts 1929 till 
leksaksfabrikanten ZIG-ZAG från Skebokvarn, två såldes till Vadsbro för bygget av Föreningsgården där och en 
tredje brann ner. Mitt på heden anlades också en fotbollsplan. Vägen till Bjurängen skar rätt igenom planen och 
det berättas, att då match pågick fick den avbrytas vid passage av hästskjuts eller annan transport. Planen flyttades 
sedan till hedens södra halva och på den norra anlades bandyplan och så småningom ishockeyrink. 

1927 uppläts lägerhyddor, baracker och övriga utrymmen åt barn- och 
gymnastikläger. Hit kom varje sommar, under 50 års tid, två barnläger 

för en 10 dagars lång lägervistelse. Det kunde vara upp till 800 barn i 
varje läger. Heden och utrymmena utnyttjades också av Svenska fotboll-
förbundet för elitpojkläger och Svenska Gymnastikförbundet 

hade här samlingar med bl.a. olympiatrupperna. Svenska Riksidrottsför-
bund har utsett Malma hed till en av idrottsrörelsens viktiga platser i 
Sverige.  

De stora ytorna på Malma hed, mitt i 
Sörmland, gjorde också platsen attraktiv 

för andra stora samlingar och evenemang 
som cirkusar, spelmansstämmor och 
hästpremieringar. Pingströrelsen höll 

riksmöten på heden, där stora cirkustält 
slogs upp och fungerade som mötesloka-
ler. I en av Lägerhyddorna anordnades 

populära danser  under vinterhalvåret. 
Hit till ”Hyddan” gick det då bussar från 
bl.a. Flen, Katrineholm och Eskilstuna. 

Sedan minst 75 år har också Valborgs-
mässofirandet på heden varit ett publik-
dragande evenemang.  

Marknaderna, som hållits i Malmköping sedan 1791, förändrade karaktär genom tiderna. De kreatursmarknader 
som förr hållits upphörde, men istället kom Svenska Mässor med Malmahedsutställningarna. Då inhägnades och 

utnyttjades hela heden. Halva heden ägnades åt jordbuksutställningar och den andra halvan åt försäljare, tivoli och 
uppvisningar. På 1950-talet kunde man se Ingemar ”Ingo” Johansson boxas, ”Varg-Olle” Nygren köra speedway på 
grusplanen, William-Arnes Motorcirkus och arrangerade bilkollisioner. Här visades också den märkliga roboten 

Zabor och på en lastbilstrailer kunde man gå igenom en riktig blåval. Ja, heden fortsatte verkligen att vara en sam-
lingsplats för folk från när och fjärran och begreppet Malma hed i Malmköping fortsatte att vara ett bra varumärke 
för bygden och Sörmland. 



1977 drogs en ny era av marknader igång i form av Gammaldags Malmköpings Marknad på våren och Malma 
Marken i slutet på sommaren. Genom ideella krafter skapades nu två skilda, men mycket populära marknader 

som tillsammans drar mellan 80- och 100.000 besökare årligen. För dessa evenemang är heden oersättlig. Knallar, 
tivolin, parkeringar och scen- och publikutrymmen gör de stora ytorna absolut nödvändiga.      
Den gemytliga gammaldags hantverksmarknaden med omfattande kulturella inslag har fått plats i boken om 

”Svenska Folkfester” och från scenen på Malma Marken har de flesta av de mest kända svenska artisterna kunnat 
höras. Under senare år har också heden utnyttjats på lördagar under sommaren med välbesökta loppmarknader.  

Malma hed har således fyllt en omätligt viktig roll i vår historia och har förvaltats med stor omsorg av oss på orten. 
De anvisningar för utnyttjande av heden, som grundar sig på de arkeologiska utgrävningar som Ivar Schnell gjorde 

på 1930-talet och Länsstyrelsen gjorde inför Vårdcentralens byggnation på 1980-talet, har utgjort grund för hur 
platsen också fortsättningsvis kan användas för publika evenemang på traditionellt sätt.   
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Malmköping idag 2021 
Malmköping är ett genuint samhälle, mitt i Sörmlands hjärta, med vacker äldre bebyggelse, 
småbutiker, torghandel, caféer, flera muséer, museispårväg, stora marknader och mycket 
historiska värden där Heden är navet i Malmköping. 

Service 
Offentlig service 
Vårdcentral, Barnavårdscentral, Tandläkare, Folktandvård, Apotek, Räddningstjänst 
Fotvård, Naprapat, Hudvård, Frisörer, Bibliotek, Ungdomsgård, Bankomat, kyrkor, 
Laddstation för Elbilar, Ingo obemannad bensinstation, postombud. 

Äldreboende och vård 
I Färdplan Flen har kommunen utformat målet “Människor i behov av vård, omsorg 
och stöd i livets olika skeden ska mötas av trygga verksamheter med god kvalitet 
där individen står i centrum!” Målet överensstämmer med Malmköpings vision om att 
kunna bo, leva och verka hela livet. ”Rätten till att få bli gammal i din hembygd med 
livskvalitet – Ett gott liv varje dag”.  
I Malmköping finns vårdboendet Vikingen och äldreboendet Hemgården med ca 10 
platser samt Hedens korttidsboende med dubbelt så många platser.  I anslutning till 
Heden finns också vårdcentral, sjukgymnaster, rehab, Folktandvården, 
Barnavårdscentral och Apotek.  Härifrån utgår också Hemtjänst och Hemsjukvård. 

Näringsliv 
Matbutiker, ombud, bankomat och tankstation mm 

I Malmköping finns idag tre matbutiker och ett systembolag 
• Hemköp som också är spel- och Postombud,
• Coop Konsum
• Stavtorp Musteri & Delikatesser
• Systembolag

Övriga butiker 
Lindqvists Möbler, Malmköpings Blomsteraffär, Tepas Konstbutik, 
Skala Minimal som säljer miniatyrer till bland annat dockskåp, 
Systrarna Carlsson som säljer kläder,  Second Chance som säljer kläder, 
Hem & Miljö som syr och säljer tyger och inredningsdetaljer. 
Dahlins Hem & Inredning,  Zoo7an, Djuraffären, Olle Smed 
Bohms Antik & Auktion, Vinylen skivor & kuriosa, Widegrens pappershandel 
Hemtrevfnad som säljer presenter & inredning, 

Boende 
Malmköpings Bad & Camping, med Stugor & Vandrarhem, Klovstens Stugor 
Malmköpings B&B och Fållökna Vängård 

Café 
KaCa`s Café, Kafé Ottilia, Kafé Hörnan, Museispårvägens kafé (sommartid) och Toms 
Café på Campingen (sommartid). Grinda Glasscafé 
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Mat 
Hotel Malmköping, restaurang & rum, Plevnagården, restaurang & rum 
Malmköpings Wärdshus, restaurang & rum, Pizzeria Venezia 
Tom´s Restaurang, (sommartid) på Malmköpings Bad & Camping, 
Pizzeria Star, Thaivagnen Horapa, 

Hantverksföretag 
Edlunds Bygg, Lindbloms Bygg, Hjulhems Bygg, J Lund Bygg, Segerbrants Bygg 
PebaLantto Bygg & inredning, Malmköpings Elektriska, Malma El, A-F Bilvård  
Enbuske VVS, MECA Malmköpings Bilverkstad, MECA NJ Bilservice,  

Övriga företag 
Bokföringsbyrån, Tjeders Industri AB, Malmköpings nya Spritbolag AB, 
SwitsBake Int.AB, Malma hus, Tyghuset kontorshotell, OP systems AB,  
Rail & Construktion Sweden AB , Ladulås lagerhotell, Kasia Tattoo 
Svensk Fastighetsförmedling, Fonus Begravningsbyrå,  

Utställningar/Museum  
Malma Hed (historien om Malmköping), Textilmuseum, Soldatregister,  
Hembygdsgårdens museer och utställningar, Strykjärnsmuseet, Spårvägsmuseum, 
Guidade vandringar, Historien runt Heden. 

Kyrkor & Församlingar 
Dunker-Lilla Malma församling är Svenska kyrkan i Malmköping och Dunker. Kyrkan 
har funnits på platsen sedan medeltiden. Ett aktivt samarbete finns med Folkkyrkan och 
Equmeniakyrkan. 

Turism, Samverkan och Föreningsliv 2021 

Turism 
Trästaden Malmköping är den ort i Flens Kommun som har störst antal besökare, både 
sommar och vinter.  Historien, med den gamla genuina bebyggelsen, årliga marknader, 
Malmköpings Bad & Camping, tillgängligheten till natur, utbudet av aktiviteter, butiker 
och service mm är avgörande för Malmköpings fortlevnad.  Ett stort riksintresse finns för 
bevarandet av Malmköpings kulturella värde. 

Föreningsliv 
Föreningslivet och engagemanget i Malmköping är stort.  Många föreningar arbetar 
gemensamt för att främja orten och många invånare arbetar ideellt i de olika 
sammanhangen såsom Valborgsfirande, Malma Marken, Bondens egen marknad, 
Skidbacken, Torgkvällar, Lyktsläpp, Gammaldags Marknad, Julmarknad, Bakluckeloppis, 
Midsommar, Auktion på Hembygdsgården mm. 
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MSO - Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp är ett samlingsnamn på 
föreningar i Malmköpings som arbetar med ortsutveckling och frågor som rör 
Malmköpingsorten. 

Malmabygdens Byaråd, i samarbete med övriga föreningar, skola och arbetar aktivt för 
att främja Malmabygdens utveckling och förnyelse samt att vara remissorgan, kontakt och 
samrådsorgan gentemot berörda myndigheter. 

Malmköpingortens Hembygdsförening Hembygdsföreningens uppgift är att förvalta 
och vårda ortens kulturarv och föra detta vidare. Det görs genom evenemang, kurser, 
vandringar, släktforskarhjälp, utställningar och årsskrifter samt genom att i samarbete med 
Sörmlands Museum och Flens Kommun driva Museet Malmahed. Föreningen är ett 
remissorgan i frågor som rör de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna som finns i vårt 
område.   

Veteranerna – en ideell verksamhet som kommit att betyda oerhört mycket i föreningen. 
Det är medlemmar som efter avslutat förvärvsarbete tagit på sig ett stort ansvar för det 
dagliga underhållet av byggnader och samlingar på Hembygdsgården. 

Malmköping.nu  
Föreningens uppdrag är att skapa förutsättningar för att Malmköpings utbud av handel, 
service och kultur bibehålls och utvecklas och att på olika sätt marknadsföra Malmköping 
som turist-och besöksort året runt.  Föreningen driver hemsidan ”Malmköping.nu” där 
man synliggör Malmköping som besöksort med aktuella evenemang och sevärdheter. På 
hemsidan kan man hitta förenings- och företagspresentation, såsom handel, boende, 
kaféer, restauranger mm samt lokala annonser.  Malmköping.nu anordnar också, i samråd 
med övriga föreningar, marknader. 
Utöver hemsidan producerar föreningen också en tryckt Evenemangsfolder, som delas ut 
gratis, med information om alla aktiviteter i Malmköping mellan april-september. 

Pensionärsföreningarna SPF och PRO driver verksamhet i Malmköping. 
SPF Seniorerna Malmabygden och PRO Malmköping driver verksamhet i Malmköping 
och angränsande kommundelar.  Målsättningen är att tillvarata medlemmarnas intressen 
och önskemål samt att påverka politiker i äldrefrågor som äldres boende, valfrihet, 
tillgänglighet, jämställd sjukvård, pensioner mm.  
Föreningarna är representerade i Kommunens Pensionärsråd, KPR.  

Museispårvägen i Malmköping MUMA 
Museispårvägen i Malmköping har varit aktiv sedan 1969 och är ett av Flens största 
turistmål. Muséet har drygt 6000 besökare per år. Museet öppnar lördagar under maj-juni 
bedriver sedan vardagstrafik under juli-aug och sedan sporadiska evenemang under resten 
av året. Några av våra lyckade arrangemang är ett internationellt ungdomsläger samt 
Spårvägsjazz, familjedag, Halloween- och Tomtespårväg.   
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Malmköpings Idrottsförening MiF 
Är en förening med kansli, föreningslokal, konstgräsplan som bedriver framför allt 
pojkfotboll i olika åldrar.  Under sommaren driver föreningen ”Bilbingo” på tisdagar och 
ansvarar för ”Malma Marken” sista helgen i juli då det drar ca 60 000-80 000 besökare 
under tre dagar.  Inom MiF bedriver man också Malmköpings Boulesektion. 

Malmköpings Innebandyförening Mibf 
Malmköpings Innebandyförening anordnar förutom träningar och matcher, välbesökta 
och populära bakluckeloppisar på Heden under sommaren.  

Övriga föreningar 
Dunkers Idrottsförening DiF (Flick-& Damfotboll), Malmköpings Tennisklubb, 
Malmköpings Gymnastikförening, Knektsällskapet, Björndammens Masugn,  
Malmköpings Alpina Skid Klubb MASK m.fl. 

Fysiska miljöer, gröna rum och aktiviteter 
Runt Malmköping finns idag gott om möjligheter till friluftsaktiviteter för alla. 
I direkt anslutning till köpingen finns:  

Hosjön med bad, sandstrand, bryggor och hopptorn, grillplats, beachvollybollplan, 
äventyrsgolfbana, närhet till Malmköpings Camping med service och kiosk och fem 
minuters promenad till centrala Malmköping.  

Promenad-, Vandrings- och Cykelleder 
Naturen är nära i Malmköping och valmöjligheterna många.  Plevnahöjden är en vacker 
skogshöjden mitt i Malmköping med spår av tidigare skyttevärn där man tränade strid.  
Där finns idag ett elljusspår som är väl anpassat för promenader, träning och 
längdskidåkning eller bara avkoppling.  Här anordnas också äggjakt under påsken, 
tomtestig under december och olika former av tipspromenader och aktiviteter.  
Närhet till Sörmlandsleden, Etapp 20 Henaredalen-Malmköping, 6 km, Etapp 19 
Ånhammar-Henaredalen, 12 km, Etapp 21 Malmköping-Hagtorp 10,5 km (avrättningsplats 
för Gustav Adolf Eriksson Hjert)  ”Historen runt Heden” är skyltat med röda flaggor och är 
en trevlig promenad med berättelser om livet runt Heden. 
Det finns många bra promenad- och cykelvägar i och kring Malmköping. 

Aktiviteter i Malmköping  
Sommar 
Fotboll kan man spela på Heden och Fotbollsplanen på Bjurängen tillgängligt för alla.  
Malmköping Idrottsförening har pojklag i olika åldrar och en konstgräsplan. 
Dunkers Idrottsförening har flicklag. Dramatiska vandringar som Malmakören 
anordnar. Tennis drivs av Malmköpings Tennisförening. Tennisplanen vid 
Heden/Plevnagården är tillgänglig för alla mot en avgift på 100,- för icke medlem och 
50,- för medlem.  Bokning och betalning kan göras på Malmköpings Bad & Camping 
samt Plevnagården.  Boulebana finns vid Heden/Plevnagården, sköts av Malmköpings 
IF Boule är tillgänglig för alla utan kostnad. Information finns vid banan.  Frisbee, 
fotboll, brännboll, kubb, drakflygning, drönarflygning mm kan man göra på Heden. 
Jogga/löpa/Träna  Plevnahöjden är naturskönt mitt i Malmköping med Elljusspår, se 
ovan. 
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Vintertid 
Malmabacken erbjuder utförsåkning med liftar, fler nedfarter, uthyrning av utrustning, 
kiosk samt skidskola. Drivs av Malmköpings Alpina Skidklubb – MASK. 
Skidspår finns anlagda lite runt om i Malmköping. 
Isbana spolas på Heden om vädret tillåter.  Tillgängligt för alla. 
Pulkaåkning kan man göra vid Hosjön, Plevnahöjden, Ringvägen och Sundbyfjället. 
Vinterbad sker vid Hosjön 
Skridskobana runt Hosjön brukar ordnas om isen är tillräckligt tjock. 
Isupptagning i Hosjön genomförs av Veteranerna på hembygdsgården. 

Både vinter och sommar 
NyckelGym ligger bredvid Systembolaget.  Medlemskap krävs. 
Malmahus Gym ligger på Landsvägsgatan.  Medlemskap krävs. 
Malma Atletic Gym ligger i Tyghuset, Förrådsgatan. Medlemskap krävs. 
Paddelhall på Grinda Gård,  
Körsång Malmakören, Dunkers Donnor, Sensångarna, barnkör mm 
Innebandy 

Trygghet 
Räddningstjänsten är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens Kommun. Det 
finns tre brandstationer i kommunen, i Flen (heltid och deltid), Malmköping (deltid) och 
Sparreholm (frivillig). Flens kommun har ett säkerhetsutskott med uppgift att samordna 
det kommunövergripande säkerhetsarbetet. Polisen har tagit fram medborgarlöften för 
samverkan, för ett effektivt brottsförebyggande arbete. Polisen är på plats på 
polisstationen i Flen en gång i veckan, närmaste bemannade station är Katrineholm.  I 
Malmköping pågår arbetet med att skapa en tryggare ort med ideella krafter i form 
nattvandring och regelbundna trygghetsvandringar, flera områden har skapat  
grannsamverkansområden. 

Infrastruktur i Malmköping 
Infrastruktur & Kollektivtrafik 

Malmköping ligger centralt i Sörmland. Det gör att Malmköping har allmänna 
kommunikationer. Infrastrukturen som förutom bil är buss till Flen, Eskilstuna, 
Katrineholm, Vingåker, Gnesta och Nyköping med många tågförbindelser till våra 
storstäder. 

Från Malmköping kan du dessutom lätt ta dig med buss till flygplatserna Skavsta och 
Arlanda. 
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Barn- och Ungdomar 
Skola och förskola  
Inom Malmköping finns idag tre skolor 

Europaskolan Malma har mellan- och högstadieskola för ca 310 elever. 
Skolans gymnastikhall är tillgänglig för privata grupper och föreningar på orten mot 
kommunala avgifter  

Malmaskolan har idag låg-mellanstadie för ca120 elever  
Inom skolans område finns också Förskoleverksamhet ca 127 barn. 

Friskolan i Dunker har elever t o m åk 6 och förskoleverksamhet för barn mellan 1-5 år 
samt fritidsverksamhet.  

Lekparker och anläggningar till barn och ungdomar 
Vid skolan finns möjligheter för barn och ungdomar att nyttja olika former av bollspel. 
Vid Stadshuset i Malmköping finns en inhägnad lekpark för de yngre barnen och det finns 
också lekparker för barn vid bostadshusen. 

Fritidsgården i Malmköping 
Drivs av kommunen och har öppet måndagar, onsdagar mellan kl 18.00-21.00 
och fredagar mellan kl 18.00-22.00. 
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Visionen om Malmköpings Utveckling 
Boendemiljöer 
Malmköping är en sk Trästad, som ligger på en ås, med mycket äldre och historiska 
byggnader och är inte alltid anpassade för en åldrande befolkning.  Det är mycket backar, 
men ganska flackt mitt på åsen.  

• För att få i gång flyttkedjor krävs goda pendlingsmöjligheter, bra skolor och
förskolor, goda aktivitetsmöjligheter mm.

• Erbjuda attraktiva boenden för unga barnfamiljer så de vågar ta steget att flytta till
en mycket aktiv mindre ort.

• Bostäder för äldre och funktionsnedsatta i första hand ska planeras på mark i den
centrala flacka delen av Malmköping.

• Tillgodose och uppdatera trygghetsboende i Malmköping
• All ny-och ombyggnation i centrala Malmköping ska överensstämma med

Trästadskaraktären
• Nya flerfamiljsfastigheter förses med hiss för att tillgodose behovet för äldre och

funktionsnedsatta.
• Befintliga fastigheter och dess hyresvärdar, i möjligaste mån, stöds av kommunen

vid tillbyggnad av hiss.
• Nya bostäder också tillgodoser behovet för den som ska flytta hemifrån, dvs

mindre lägenheter med låg hyra.  Detta för att få yngre att stanna på orten.
• Kommunen ska i möjligaste mån sprida ut nyanlända flyktingar i olika stadsdelar

för att möjliggöra en snabb etablering i samhället
• För att förhindra att trästadskaraktären i Malmköping så ska butikslokaler inte

beviljas bygglov för att omvandlas till bostäder.
• För att förhindra förfall av trästadskaraktären i Malmköping ska kommunen agera

kraftfullt mot fastighetsägare som inte tar hand om sina fastigheter, eller genom
oaktsamhet i förvaltningen skapar klyftor i samhället och försvårar integration.

Infrastruktur 
För att öka inflyttningen till kommunen måste det finnas en bra infrastruktur, bestående  
bl a av 

• Önskvärt är en bussförbindelse mellan orterna synkroniseras med tågen
och även de sena tågen som kommer till Flen.

• En slags ringlinje (buss) som går via Mellösa, Hälleforsnäs, Dunker,
Malmköping, Sparreholm och tillbaka till Flen.

• Bussförbindelser för Dunker invånare.
• Cykelvägar mellan orterna.
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Service, näringsliv och turism 
Malmköping med sin trästadskaraktär är kommunens största turistattraktion. Därför är 
det av största vikt att servicen på orten fungerar väl. Följande behov finns: 

• Offentlig service måste fungera, med välskötta grönytor, planteringar, snöröjning
etc

• Heden bör sladdas regelbundet så den inte växer igen.
• Sätt upp förbudsskyltar om parkering vid Heden - längs Förrådsgatan/Eberharts

väg och ta bort stenarna runt Heden, utom i vägkorsningarna.
• Plevnahöjden bör årligen röjas på sly.
• Bibehålla, rusta upp och underhålla kommunägda fastigheter t.ex. Stadshuset i

Malmköping. (avlopp mm).
• Öppna toaletterna i Stadshuset för allmänheten.
• Göra rampen på Stadshuset permanent genom att ta bort stålställningen och göra

en som harmoniserar med huset.
• Julbelysning till Malmköping på centrala gator och torg.
• Hundrastgård.
• Bibehålla och utveckla den kommunala service som redan finns.
• Stöd från kommunen som möjliggör utveckling hos de lokala näringsidkarna.
• Sätt upp fler laddstolpar för elbilar vid ex.vis Hosjön, Heden, Museispårvägen.

Arbetsmarknadssatsningar 
Hög arbetslöshet och invandring kräver satsningar från kommunen. 

Samverkan 
Samverkan mellan olika föreningar och näringsidkare i Malmköping är stor. 

• Bibehåll Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp MSO, som samverkar
med näringsliv, föreningar och invånare på orten i frågor som berör dem.

Trygghet 
• Trygghetsvandringar med tydlig årlig uppföljning.
• Belysningen i Malmköping är sk ”mysbelysning”. Den upplevs som mörkt på gator

och gångvägar.
• Belysningen behöver åtgärdas för en säkrare och tryggare miljö.
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Bevara skolorna på mindre orter. A-O för inflyttning av barnfamiljer. 

Lekparker och anläggningar till barn och ungdomar  
Vid skolan finns möjligheter för barn och ungdomar att nyttja olika former av bollspel. 
För yngre barn finns en inhägnad lekpark och lekställningar på några gårdar. Kommunen 
bör regelbundet uppdatera dessa. 

Fritidsgården i Malmköping Drivs av kommunen och har öppet måndagar, onsdagar 
mellan kl 18.00-21.00 och fredagar mellan kl 18.00-22.00. 

Det här räcker inte!  

• Skapa dagliga aktiviteter
• Möjliggör användningen av Heden
• Aktivitetspark vid Tennisbanan
• Discogolfbana
• Skateboardramp
• Fritidsbank att låna saker ur.
• Utomhusschack
• Parkourbana
• Utegym
• Bibehåll, rusta upp och underhålla kommunägda lekplatser och allmänna ytor. 

Eventuellt ha ett genomgående tema på lekplatserna som knyter an till Malmköpings 
historia.

• Spola isbana på Heden när vädret tillåter
• Ploga isbana på Hosjön när det är möjligt.

Malmköping den 17 december 2021 

MSO 
Malmköpings Samråds- & 
Ortsutvecklingsgrupp 

Jill Dunker, samordnare 
Jill.dunker@gmail.com 
070-7986270

Förslag till åtgärder:

mailto:Jill.dunker@gmail.com
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