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Mitt bästa
smultronställe

Jenny Wallén, 16 år 
vid busstationen i Malmköping
står ett gäng ungdomar i solen.
Hon funderar länge. Sedan lyser 
hon upp: 
– Malmabacken är bäst, alltså skid-
backen här i Malmköping. Jag äls-
kar utförsåkning. Tråkigt nog kan 
jag inte göra det på sommaren.

Tom Arvidsson, 16 år
Först vill inte Tom vara med i vår 
tidning, men med stöd av kompi-
sarna och tanken på att bli ”kän-
dis” på orten ställer han leende 
upp på både intervju och bild. Han 
är tvärsäker på sitt smultronställe:
– Det är absolut hemma hos min 
kompis Andreas i Lisäter. Där
finns allt! vi kan bada, fiska och 
basta där.

Lena Olsson, 46 år
Lena driver det populära caféet 
Fållökna hembageri, som ligger 
i Malmköping. Där inne doftar 
det himmelskt av nybakat bröd. 
På frågan om var Lenas smult-
ronställe finns svarar hon utan 
tvekan: 
– Det får bli vår nya uteserve-
ring som ligger här i parken, 
precis bakom stadshuset.

Grande Finale hela sommaren
innan Yxtaholm stänger i Flen

– tyvärr ska fas t igheten säljas  och 
vi har tvingats fatta det tråkiga beslutet att 
avveckla vår verksamhet på slottet, säger 
Erik och Christoffer Florén. Det är 15 år 
sedan vi kom till Yxtaholms Slott för första 
gången och vi har haft en fantastisk tid här 
i Sörmland med våra gäster. Men vi tänker 
sluta med en Grande Finale!

De filosoferar om hur idéer fötts i deras 
konferensrum, om människor som mötts i 
matsalen och om alla bröllopsnätter som 
tillbringats i hotellrummen (över 200 bröllop 
under 15 år). I år är många bröllop bokade 

från juni månad fram till sista helgen i au-
gusti, så gott som varje helg.

– Vi är väldigt stolta över vårt bidrag till 
slottets 260-åriga historia, en historia som 
vi hoppas kommer sträcka sig många sekel 
in i framtiden, säger de. Men vi vill avsluta 
med en riktig Grand Finale i sommar! Fram 
till den 1 september då verksamheten stängs 
fyller vi Yxtaholm med extra mycket av allt 
det vi älskar; champagne, bröllop, god mat, 
lyxiga weekends, calvados och en fantastisk 
stämning. Det ska bli ett avslut med flaggan 
i topp!

Yyxtaholms slotts krögare har i sommar öppet för sista säsongen. Ett resultat av att
fastighetsägaren Svenskt näringsliv tänker sälja fastigheten, vilket betyder att den
väl inarbetade och uppskattade restaurang- och konferensverksamheten lämnar Flen.

Christoffer och Erik Florén upphör med verksamheten på Yxtaholm med sorg i hjärtat men tänker avsluta 
med flaggan i topp.

Sommar i Malmköping
Gårdsbutik med närodlat
En gårdsbutik med lokala råvaror 
från lokala matproducenter öppnar 
i sommar försäljning i en lokal med 
skyltfönster mot Landsvägsgatan i 
Malmköping. butiken öppnar den 
11 juni och håller öppet tisdag-
lördag till och med september månad. 
Hantverkare från Sörmland kommer 
också att finnas representerade i 
butiken. 

Torgkvällar
Fjolårets succé med torgkvällar på 
Stora torget kommer att upprepas i 
sommar. Tre kvällar är inplanerade: 
21 juli, 28 juli och 4 augusti,
öppet kl 16-20.

Bondens egen marknad 
i Malmköping på torget den 7 augusti 
samt den 25 september kl 10-14.30. 

Midsommartorg
24 juni kl 12-18 med fiskbil och fest-
ligheter kring närproducerad mat.

Fiskbilen
Fiskbilen kommer att finnas på torget 
hela sommaren på onsdagar kl 12-17.

Kockkväll med gästspel
28 juli kommer kocken Jonas Hammar 
från Wreta gestgifveri inspirera och 
laga mat av vad marknadstorget har 
att erbjuda.

Gillar du hantverk?
Missa i så fall inte utställningen 
vid hembygdsgården i Malmköping 
där hantverkarna Lena Sandberg, 
Ann-Catrin ingestad, Jenny Tidman, 
Lindsay Johansson och kerstin karlén 
ställer ut torsdagar –söndagar.


