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 Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp (MSO) 
 
Under sommarn och hösten har ordförande från några föreningar i Malmköping träffats och 
diskuterat hur vi ska få ett bättre samarbete med personalen på Flens Kommun.   
Upprinnelsen till detta var bl a ”stenarna på Heden” strax innan Malmamarken. 
 
Vi beslöt då på eget initiativ att starta Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp 
(MSO).  Gruppen   bildades av de föreningar som har de största evenemangen på Heden i 
Malmköping och består av Malmabygdens Byaråd, Malmköpingsortens Hembygdsförening, 
Malmköpings Idrottsförening, Malmköpings Innebandyförening samt Malmköping.nu. 
 
Gruppen tog kontakt med den nya chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björn 
Rabenius och bad om ett möte.  Det första mötet har nu genomförts och vi har en 
gemensam positiv syn på hur vi ska få kontakterna att fungera framöver. 
 
Syftet är att upprätta en dialog och etablera en plattform för kommunikation mellan 
kommunen och köpingen och föreningslivet på orten.  Det är viktigt att kommunen får insyn 
i Malmköpings olika evenemang och aktiviteter, så att rätt beslut kan fattas. 
 
Vi i gruppen vill dock att alla föreningar i Malmköping får information om vad som 
diskuteras och möjlighet att få sina önskemål och synpunkter framförda.  Det är dock helt 
ogörligt att alla föreningar kan delta, då mötena skulle bli alltför långa och detaljerade. 
Representanter från 4-5 föreningar är en lagom stor grupp.  Då kan de ärenden som tas 
upp gås igenom ordentligt och beslut som behöver fattas kan fattas.  Vill man som förening 
i Malmköping lyfta en specifik fråga vänder man sig till  MSOs  kontaktperson:   
 Jill Dunker, jill.dunker@gmail.com som då kan lyfta frågan alternativt bjuda in 
föreningsrepresentant till nästa möte och man får möjlighet att diskutera sitt ärende direkt 
med Björn Rabenius. 
 
Tanken är att MSO sprider information till övriga föreningar, och också butiksinnehavare i 
Malmköping genom att skicka minnesanteckningar från möten till 
föreningens/ordförandes/butikinnehavarens mailadress.  Föreningarna får sedan sprida 
informationen vidare till medlemmarna. Malmköping.nu kommer också att lägga ut 
minnesanteckningarna på sin hemsida.  

Den 9 november bjöd vi in föreningarna i Malmköping till Hembygdsgården för en 
presentation av ovanstående.  Samtliga närvarande föreningar var positiva till upplägget 
och gav sitt fulla stöd till MSO 
 
Har vi missat någon, ber vi om ursäkt och ber er också kontakta MSOs kontaktperson 
Jill Dunker, jill.dunker@gmail.com , 070-7986270 så att vi kan lägga till i sändlistan. 
 
MALMKÖPINGS SAMRÅDS- OCH ORTSUTVECKLINGSGRUPP 
gm Jill Dunker 
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