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God jul &
Gott nytt år
hälsoföretag i samverkan
Stället med det lilla extra

färgexperterna
Här sprakar det av färger

Den centrala butiken

Ett ”Mecka” för jord- och skogsbruksbranschen

Säkerheten går först
Mellanhand mellan nöd och hjälp

Julklappstips

Sista önskelistan innan tomten kommer

’’

ordförande har ordet

Hej vänner,
Efter en fantastisk vår, sommar och höst så kom vintern
och snön med raketfart. Mycket har hänt i Flen under det
sista halvåret. Vihade en mycket bra mässa i april och Fest
i Flen i maj uppskattades mycket av alla besökare. Flen har också blivit
GB:s glasshuvudstad.
Känner ni också hur det bubblar lite, man känner att kommunen och
företagarna är på gång.
Bredband är på gång i alla orter, företagen växer och folk utifrån gäs
tar mer och mer vår vackra kommun. På Svenskt Näringsliv ranking som
gjordes i september har kommunen lyft sig ett par steg, vilket är mycket
positivt.
Om vi nu alla pratar gott om vår kommun samt lyfter varandra
i positiva ordalag så kommer vi stiga ytterligare nästa år.
Nu närmar sig julen och jag vill uppmana Er alla att så gott det går att
stanna kvar i kommunen för att handla era julklappar. Vidgar man sina
vyer till våra kransorter och i centralorten så kan man hitta det mesta hos
handlarna och företagen.
Tack vänner för 2016 nästa år tar vi
nya tag igen.
Har Du/Ni några frågor om vad vi
jobbar med i Forum Flen eller om Du har
idéer om hur vi ska bli starkare, tveka inte
att kontakta oss i Forum Flen.
Tillsammans är vi starka!
God Jul och Gott Nytt År önskar jag &
Forum Flen. u

Innehållsförteckning

julmagasinet 2016

Medlemmarna
tipsar om de sista
julklapparna
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Sista minuten tipset

hannah larsson
Ordförande Forum Flen
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Flen
– En attraktiv kommun!

Rapport från Näringslivschefen

Inte längre bort än ett
knapptryck!
Forum Flen Magasinet är en tidning som företagar
föreningen Forum Flen ger ut i syfte att marknadsföra och
informera om Forum Flens medlemmar.
hemsida www.forumflen.se
E-post info@forumflen.se
adress c/o Ekonomitjänst Villåttinge AB,
Taljavägen 8, 642 91 Flen

Hjälpen är aldrig långt borta

Den färgglada
butiken
Färgnördarna i Flen

Ansvarig utgivare Företagsföreningen Forum Flen

Uppsving för
I Form Flen

text och tidningskoordinator
J.A Management Event Consulting AB

Här behöver man inte
lida pin för att bli fin

grafisk formgivning Tussilago grafisk form, Malmköping
foto Joakim Andersson
tryck Linderoths Tryckeri AB

Från ladugård till
framgångsrik butik

upplaga 10 000 ex

Butiken som har ”nästan” allt
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Tjeders Industri
Presentkort från någon av
våra butiker i kommunen är
alltid praktiskt.

I Form Flen
Riittas ekologiska produkter, Schampo
och balsam från Milkshake, Linex linement samt en julbox i Wella SP serien.

Julklappstips
Caparol
Färg
MaskinCenter
i Sparreholm
Man klarar sig inte utan
Kronans pepparkakor.
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Vi vill tipsa om
”Roommates”
klistermärken till
barnrummet som
man kan klistra på
väggen eller på
möbler.

Beachflaggor
Roll-ups
0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se

0157-147 80 • www.linderothstryckeri.se/niltryck
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Byt in din takbox och
få 1000:- rabatt vid
köp av ny Thulebox

Erbjudanden och rabatter gäller t.o.m. 15/1 2017 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden eller rabatter. Med reservation för eventuella tryckfel.

Vi finns i Flen.
Och på ytterligare
51 orter i Sverige.
Behöver du hjälp med redovisning, skatt
eller revision? Välkommen att kontakta
våra medarbetare på EY:s kontor i Flen:
Maria, Josefin, Björn och Helen.
Vi finns på Södra Kungsgatan 7 A,
tfn 0157-124 50.
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Flen
Hantverkaregatan 5
Tel: 0157 – 125 70

näringslivschefen har ordet
flen – en attraktiv kommun! Så är namnet på det
projekt som kommunen driver under två år med delfinan
siering av Tillväxtverket.
Projektet inriktar sig på att göra Flen till en attraktiv
kommun genom att arbeta proaktivt inom besöksnäringen,
det vill säga kartlägga framtida områden för etableringar
inom besöksnäringen för att därigenom skapa snabbare
och bättre handläggning av ärenden som handlar om etab
leringar inom besöksnäringen i kommunen.
Detta för också med sig, förhoppningsvis, att vår myn
dighetsutövning snäppas upp ett par hack när det gäller det
gäller planberedskap, mark och exploatering samt ärenden
kring bygglov, miljölov etc.
Räcker då detta för att göra Flen till en attraktivare kom
mun?
Nej, troligen inte, men genom detta arbete hoppas vi
skapa samsyn i kommunen, dialog med medborgare och
intressenter som vill etablera i kommunen.
En attraktiv kommun kännetecknas av gott bemötande,
bra rättssäker myndighetsutövning, god planberedskap, bra
dialog med medborgare och entreprenörer samt samstäm
mighet mellan politiker, tjänstemän och invånare.
Parallellt med detta projekt tittar vi också på att skapa
ett digitalt kundcenter där ärendehantering, synpunkter och
förfrågningar hanteras på ett smidigare och snabbare sätt
än idag.
Stärkt lokal attraktionskraft genom en Turistisk översiktsplan – TURÖP – så är namnet på projektet som nu nått
halv
vägs, vi har tillsammans med översiktsplanearbetet
genomfört medborgardialoger, politikerdialoger och allsköns
träffar i kommunen för kartlägnning, nu börjar det stora
arbetet att foga in de planer som rör besöksnäringen i detta.
Vi märker under arbetets gång ett större intresse för
kommunen när det gäller etableringar av alla de slag, exem
pel på detta är bostadsbyggandet som vi hoppas kommer
resultera i fler invånare och fler entreprenörer.
Glädjande för kommunen är också det samarbete vi
inlett med IP-Only som kommer ge kommunen ett lyft
vad gäller tillgänglighet av fiber – 2018 kommer 100% av
kommunens hushåll att ha tillgång till bredband via fiber.
Sist men inte minst vill jag lyfta En Väg In, gruppen som
varannan torsdag 08.30 – 10.00 fysiskt samlas på Järn
vägshotellet i Flen och antingen besvarar frågor direkt från
företagen gällande myndighetsutövning eller informerar
varandra om frågor som kommit in till kommunen gällande
företagsetableringar och olika lovärenden. Detta arbetssätt
förenklar för många och har inneburit ett lyft för kommu
nen i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet i kom
munen.
Med en önskan om en god vit jul
och ett gott nytt företagsamt 2017! u
Mikael Larsson, Näringslivschef i Flens
Kommun, Sörmlands hjärta!
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Välkommen till Kvalité Häst & Hund och Lida Gård

Shopping när den är som bäst!

Här hittar ni allt till Häst-Hund-Ryttare-Förare & till Jakten. Även modeshopping till vardag & fest!

Cream, Pikeur, Equiline, Boomerang, Back On Track, Kaffe, Creamie, Barbour, KEP, Chevalier, Stelton, Ariat, Bucas
m.fl. välkända märken.

Välkomna till Restaurang
& Café Lida Gård
Stenhammar Lida Gård

afé

642 92 Flen
0157-120 05/070-471 12 89
www.kvalitehasthund.com
hannah@kvalitehasthund.com
Vintertider gäller 1/11-2016–28/2-2017:
Mån 9.00-17.30 Tis,ons,tors 9.00-18.00
fre 9.00-17.30 lör 10.00-14.00 sön 11.00-15.00
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Vi erbjuder frukost, dagens lunch och a la carte meny samt gott om go’ fika.
Vi har även fullständiga rättigheter. Kom och njut i mysig slottsmiljö.
Hos oss kan du även boka in en fest, tjej/killkväll, barnkalas, dop/begravningskaffe, konferens, möten, busstur – vi skräddarsyr efter din önskan.
Varmt välkomna till Kvalité Häst & Hund och Café Lida Gård
– en del av Sörmlands hjärta.

Redan 1948
letade Lars-Axel
och Lena Tjeder
efter trevligare
lokaler för sitt
företag Auto
matiskt Brand
larm AB. Efter
en del letande
hittade han sitt
smultronställe i
idylliska Malm
köping.

Inte längre bort
än ett knapptryck!
1966 såldes Automatiskt Brandlarm AB som hade varit
ledande inom brandlarmssystem till LM Ericsson. Via för
säljningen av Automatiskt Brandlarm AB tog dotterbolaget
Tjeders Industri AB över verksamheten i Malmköping.
Tjeders Industri AB var mer inriktad på ljussignalsystem
och plastdetaljer men även kösystem ingick i deras framtida
satsning och är fortfarande idag en av grunderna för deras
framgång på marknaden.
Längst ner på Malmköpings pulsåder, Landsvägsgatan, i
riktning mot Sparreholm breder fabriken ut sig i en modern
tappning.
Vi har nyligen anställt och är nu en full styrka med 33
anställda. Det har varit full fart sen förra hösten och vi
har aldrig haft en så bra vår, säger Marie Svensson VD på
företaget.
Marie har en bakgrund som ekonom. Tidigare har hon
bland annat jobbat på Alfa Laval i Eskilstuna som redovis
ningsansvarig. Hon startade sin bana på Tjeders Industri
AB som ekonomichef och 2004 blev hon tillfrågad att bli
VD på företaget, något som hon inte ångrar att hon sa ja
till.
Företaget går bra och vi har det väldigt trivsamt på
jobbet. Det är väldigt stimulerande att få vara med och
driva ett företags utveckling!
Tjeders Industri är ett elektronikföretag som tillverkar
och utvecklar larm och informationssystem inom fram
förallt vård och handel. De främsta produkterna säljs till
kommuner och landsting allt från kallelsesignalsystem,
trygghetslarm och överfallslarm till nödsignalsystem och

kösystem. Förutom huvudkontoret i Malmköping så finns
även kontor i Umeå, Skellefteå och Stockholm.
En av våra största produkter är de hjälpmedel vi har
till andra brand- och larmföretag i form av olika larm
knappar, t.ex. ”lyft locket, krossa glaset”, indikeringar och
larmtablåer som man kan se lite varstans i vårt samhälle.
Går du på en offentlig toalett så är det inte omöjligt att du
ser en larmknapp med vår logotype på.
För ett teknikföretag som Tjeders behövs det en speciell
kompetens hos personalen som kanske inte alltid är så lätt
att hitta.
Att ha bra kontakter och bra samarbete med andra före
tag är mycket viktigt t.ex. för att hitta kompetent personal.
Det är också viktigt att ha bra samverkan lokalt här i
kommunen. Det här är en av orsakerna till att jag är med i
Forum Flen som jag anser är ett bra forum för att hitta sam
arbeten och som skapar en ”vi anda” i kommunen bland
företagen, säger Marie.
Sedan mitten av 80-talet ägs företaget av personalen
vilket kanske inte är det vanligaste sättet ett företag drivs
på.
Grundarna Lars Axel och Lena Tjeder hade inga gemen
samma barn och valde då att testamentera företaget till
personalen. Ägandet av företaget drivs av en stiftelse som
utgörs av personalen. Det går bara att äga aktier i Tjeders
Industri om man är anställd eller sitter i styrelsen. Det är
något vi är mycket stolta över här. Nästa år fyller vi också
75 år, då blir det nog jubileumskalas, säger Marie med ett
leende. u
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Den färgglada butiken
Mitt i centrala Flen ligger den färgglada butiken Caparol Färg. Tapeter fyller väggarna
samtidigt som det sprakar av färger från alla burkar. Bakom kassadisken står färgexperten
och ägaren Jane Nordrup och tar emot kunder.

Det börjar blåsa lite kyligt och det känns att jul
månaden snart är här när Forum Flen stannar till i hjärtat
av Flens centrum. Inne hos Caparol Färg är det varmt och
skönt, inte minst av alla färger som möter oss inne i butiken.
Ja, det är inte så länge sen vi utökade butiksytan. Nu har
vi ett eget rum åt alla våra tapeter, säger Jane med ett leende.
Företaget heter egentligen JBGS-Holm och låg några år
i Sparreholm innan Jane och hennes man Bengt som också
är delägare flyttade in butiken till Flen. Företaget har ett
samarbete med Caparol Färg och vi jobbar mycket med
färgsättning, linoljefärg och tapeter.
Bengt är målare och är ofta ute på fältet och jobbar, jag är
mest i butiken och har nyligen utbildat mig till diplomerad
färgsättare. Det gör att vi kan ta fram just de produkterna
som våra kunder söker. Vi är riktiga färgnördar och tycker
om att kunna mycket, och lära oss mer om färg, säger Jane.
Nyligen startade Jane och Bengt upp två nya företag i
kommunen, Färgbutiken i Södermanland AB och Kultur
målarna i Flen AB. Kulturmålarna i Flen AB är ett renodlat
måleri företag, som utför allt inom branschen.
Vi har stor erfarenhet av att jobba och reparera K och Q
märkta fastigheter och det finns många sådana i vår bygd.
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Här ser vi att vi kan hjälpa till med att rädda våra pärlor
som finns här, menar Jane.
Med utökad butiksyta har också fler blivit anställda.
Vi får mer och mer jobb och butiken kräver mer efter att
vi utökade med tapetsortimentet. Sen ett år tillbaka har vi
nu två anställda på 75 procent. Under sommarhalvåret blir
vi ytterligare några fler då det är då det ska målas, säger
Jane.
Samtidigt som Jane hälsar en ny kund välkommen in i
butiken får vi en liten pratstund med Moa Carlsson, en av
de nyligen anställda på företaget.
Jane och Bengt låter oss ta ansvar, och det känns jättebra.
Vi får också vidareutbilda oss. Snart ska vi på en grund
utbildning i färglära, säger Moa.
Jane jobbar tätt med skolan och då framförallt med
handelselever och målarelever.
Jag tycker det är viktigt att ta mot elever, vi har en jätte
bra dialog med skolan och arbetsförmedlingen.
Det plingar på dörren och nya kunder kommer in.
Här står det aldrig stilla, finns alltid något att göra, säger
Jane och Moa med ett leende. u

FÖRSTA STORA VISNINGSHELGEN 2017
ÅRETS FÖRSTA STORA VISNINGSHELG var en lyckträff med mycket folk på visningarna och riktigt goda försäljningsresultat.
Nu upprepar vi succén. Kontakta oss redan idag om du funderar på att sälja din bostad. I god tid hjälper vi dig att värdera
och förbereda din försäljning så att bostaden är redo för visning den 15 januari 2017.

Välkommen till mäklaren med Koll på läget.

FLENS KOMMUN Landsvägsgatan 26, Malmköping | Tel 0157-216 20 | svenskfast.se/malmkoping
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Vilken annan bank satsar så
mycket på lokal kompetens?
Sörmlands Sparbank är en liten bank med
den stora bankens resurser. All vår personal
känner väl till vårt sörmländska samhälle. Vi är
en partner för trygghet - idag och i framtiden.
Vi erbjuder personlig rådgivning och vill vara
din samtalspartner genom livets olika skeden.

Du ska känna trygghet när du träffar oss,
oavsett var i livet du befinner dig. Vid olika
situationer eller tillfällen i livet finns det behov
av rådgivare och djupare kunskap inom ett
speciellt område. Hos oss sitter all expertis
som behövs nära nog i rummet bredvid.

Välkommen till oss på Sörmlands Sparbank i Flen!

Mikael Lundén
Lokal Bankchef

Agneta Flagstad
Chef Privat

Carina Karlsson
Daniel Åberg
Evy Hellqvist-Olsson Marita Larsson
Rådgivare Premium Rådgivare Premium Rådgivare Privat
Rådgivare Privat

Åsa Holmqvist
Rådgivare Privat

Rosali Backlund
Rådgivare Privat

Hannah Kenessa
Rådgivare

Tobias Börjesson
Rådgivare Företag

Annelie Axén
Rådgivare Företag

Peter Zunko
Rådgivare

Erik Einarsson
Rådgivare Företag

Axel Svensson
Rådgivare

Tarja Falk
Kundstöd Företag

Rebin Taleb-Aziz
Rådgivare

Gerry Wahlqvist
Rådgivare Skog & Lantbruk

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 - sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker
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Uppsving för I Form Flen
Sedan i våras samsas fyra företagare
i samma lokaler på Kyrkvägen i Flen.
Fyra företagare som tillhandahåller
hälsa och skönhet på en och samma
plats. Tillsammans har de skapat
ett samarbete som inte har gått
obemärkt förbi.
I Form Flen består av de fyra företagarna fot
terapeuten Josephine Näslund, Naprapaten Gustav
Ingestad samt frisörerna Annelie Widholm och
Lisa Nordin. Sedan de slog ihop sig till I Form
Flen och flyttade till fastigheten vid Kyrkvägen
har nya kunder hittat dit.
– Vi har en gemensam marknadsföring och vi
”pushar” och hjälper varandra med att serva nya
samt gamla kunder. Vi anordnar kundträffar med
olika teman allt från glöggkvällar till träffar för
att informera om nya produkter, säger frisören
Lisa Nordin.
Att samverka med många viljor kan ibland
vara svårt men hos I Form Flen gänget finns inga
sådana farhågor.
– Vi trivs jättebra tillsammans och känner att
vi utvecklar oss hela tiden. Våra verksamheter
bygger mycket på kundrelationer och vi vill att
våra kunder ska känna sig som hemma när de
kommer hit. Vi jobbar med att vidareutbilda oss
hela tiden för att kunderna ska få så bra service
som möjligt, säger fotterapeuten Josephine Näs
lund som just nu ska påbörja en utbildning i zon
terapi.
Just olika temakvällar är ett framgångsrikt
koncept där alla blir involverade.
– Vi har mycket på gång, allt från ”gör om mig”
kvällar till mindfulness kvällar. Det ska vara en
upplevelse att få komma hit. Varje fredag bjuder
vi t.ex. på tilltugg för de som kommer, vi är stället
med det lilla extra, säger Lisa.
Just nu är de fyra som finns i lokalerna men
målsättningen är att de ska bli fler.
– Vi samarabetar gärna med fler företag. Vi
söker ständigt fler samarbetspartners hit för att
göra I Form Flen ännu mer komplett. Vi har en
ledig lokal just nu faktiskt. Det skulle vara kul om
en läkare eller en tandläkare ville öppna här, säger
Lisa.
– Något inom hälsa måste det ju vara, eller
varför inte en skoaffär, fyller Josephine i.
Vid entrén finns många visitkort till lokala
företagare runt om i kommunen och det märks
att samverkan och glädjen till deras verksamhet
genomsyrar i allt de pratar om. Hos I Form Flen
behöver man inte lida pin för att bli fin. u
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Butiken som
har ”nästan” allt
MaskinCenter i Sparreholm AB Från ladugårdens mjölkrum Vi har sålt många fyrhjulingar och
startades 1991 av Sparreholmsbon Carl
den var under en period vår näst bäst
doftar det kaffe och kakor. sålda vara. Vår största försäljnings
Gustaf Melin men det var inte förrän
1993 som han fick möjligheten att köpa
vara är ändå foder och då framförallt
den fastighet som idag är en butik och Det låter kanske lite konstigt till hästar. Att det är just till hästar är
verkstad.
kanske inte så konstigt med tanke på
att personalrummet finns i det stora hästintresset som finns i hela
I butiken och verkstan servar Carl
Gustaf kunderna med allt från arbets
ett mjölkrum men det är så landet inte minst här i Sörmland, säger
kläder och djurfoder till maskiner och
Carl Gustaf.
verktyg. Till sin hjälp har han åtta
Att få driva en verksamhet i det
klart inte hela sanningen.
anställda. Carl Gustaf hyr också ut
natursköna Sparreholm är få förunnat
Sedan många år tillbaka är och Carl Gustaf och de övriga på firman
plats i verkstan till två företagare som
tillhanda
håller reparationsservice på
trivs bra att ha sjön Båven runt hus
ladugården vid Dammbro i knuten.
både små och stora maskiner.
Det blir färre och färre lantbrukare,
Vi bor på Ådö som vår släkt har
Sparreholm ombygd till en av arrenderat i generationer. Totalt inne
den tiden är förbi när vi sålde traktorer
och andra jordbruksmaskiner. Nu är kommunens mest framgångs har Ådö 22 hus vilket så klart blir
det mest service och produkter för jord
mycket jobb att underhålla. Vi trivs
bruket som vi tillhandahåller, säger Carl
fantastisk bra men eftersom jag är över
rika och kända butiker.
Gustaf.
70 år så är det nog snart dags att låta
Basen i verksamheten är kunder inom jord och skog.
någon annan ta över, säger Carl Gustaf.
De senaste åren har verksamheten utökats till att omfatta
Att just MaskinCenter i Sparreholm har gått så bra
entreprenörer inom markarbeten samt övriga konsumenter,
under så många år beror mycket på den personliga servicen
speciellt på trädgårdssidan.
och den kontakt de fått med sina kunder genom åren. Dess
Vår största försäljning är vvs produkter så som fiber
utom ligger företaget mycket centralt i Sörmland där många
dukar, böjar och krökar för vatten och avlopp, arbetskläder
av deras kunder verkar.
samt foder till alla slags djur. Allt från fåglar till elefanter,
Ja, vi tycker att det är viktigt att ha bra service och vår
säger Carl Gustaf.
ambition är att inte säga nej till någon kunds önskemål. Vi
En annan storsäljare hos MaskinCenter i Sparreholm är
har ”nästan” allt här hos oss, säger Carl Gustaf med ett
motordrivna fyrhjulingarna.
leende. u
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MADE BY SWEDEN
Volvo V60 från 239 900:-

Volvo V60. Familjens sportkombi
Volvo V60 är familjebilen med oslagbar körkänsla. I Businessutförande får du riklig utrustning med bland annat High Performance
ljudanläggning med Bluetooth, parkeringssensor bak, farthållare
med mera. Allt till ett mycket attraktivt pris.
Prisex.

Pris

Privatleasing*

Volvo V60 T3 Business. 152 hk, bensin. 239 900:- 2 795:-/mån
Volvo modellår 2017: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,0. CO2 g/km: 48–186 (V60 D6 Twin Engine
– XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. * Volvo Inclusive Privatleasing:
Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex. beräknat på körsträcka 1 500 mil/år och 10% kontantinsats. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se
FLEN Bolmängsgatan 1
Telefon: Torbjörn 0157-123 83
Öppettider: Mån-fre 8-17
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AB Niltryck Offsett & Pappershandel
(Linderoths Tryckeri AB)
Actic Flen
Arcus Data
Att Sticka Sverige AB
Audio Video, Flens Elbutik
Balovi AB
Björklyan
bmb media group
Båvens Hälsocenter AB
Caparol Färg Flen/Färghuset Sparreholm
Centralglas AB
Colorama (Färghuset i Flen AB)
CT:s Utbildning & Catering AB/
Tinas Catering
Dellner Dampers AB
Ditt Brandskydd Mälardalen AB
Edlunds Bygg & Kakel AB
Ejnar Erikssons Rör AB
Elbolaget Glödlampan AB
EVAB (Ekonomitjänst i Villåttinge AB)
EY
Fastighetsbyrån
Feretti Mäkleri
Flens Bostads AB
Flens Byggmaskiner AB
Flens Datorservice AB
Flens Elektrolindningar AB
Flens Företagshotell AB
Flens GK Drift AB
Flens Glas
Flens IT-Support
Flens Måleri AB
Flens Plåt AB/S&T Isoleringstjänst AB
Fotterapeut Josephine Näslund
Företagsmöbler AB
GTS Frakt AB
Handelsbanken
Hedenlunda Slott
Hotel Malmköping
Hälsoklivet
I Form Frisören Anne-Lie Widholm
ICA Kvantum Flen
Industriqompetens Mälardalen AB
Ingestad Consulting AB
Insulander Capital AB
J.A Management Event Consulting AB
JF & WR Industri AB
Jills smak för hälsa
Kubalski Trading AB
Kvalité Häst & Hund AB och Lida Gård
Lighthouse AB
Lindbloms Golv & Byggservice AB
Lowa Teknikinformation AB
Malma El AB
Malmköpings Bad & Camping AB
Malmköpings Bilverkstad AB

Malmköpings Friskvård AB
Malmköpings Nya Blomsterhandel AB
Markjobb AB
Maskincenter i Sparreholm AB
Maskinring Sörmland
Medical Care Systems MCS AB
Mekonomen
Mählqvist Rör AB
Mälardalens Solenergi AB
Mälby Bygg AB
Naprapat Gustav Ingestad
Orresta Gård
PAX Electro Products AB
Precima Production AB
Pressjärnet AB
PS professionella samtal
Resultatreklam AB
Rindi Flen AB
Ringblomman
Rådek KB
Salong Lisa
Seniorbolaget Sörmland
Skebokvarns Åkeri AB
Skobes bil
Skylt och Reklam i Flen AB
Sofielund
Stall Lomphuro
Stenhammars Godsförvaltning AB
Strategi och Ledning AB, Marknadskommunikation
Suvén Management
Svensk Fastighetsförmedling i Malmköping
Switsbake Int AB
Sörmlands Brunnsborrning AB
Sörmlands Sparbank
Taxi Sörmland AB
Tjeders Industri AB
Torbjörn & Frallan
Totalskydd & Underhåll i Sörmland AB
Trädgår´n i Flen AB
Tussilago grafisk form/Jannica Lund
Tystor AB
UniKan
Unilever Produktion AB Flen (GB Glace)
VC Centrum (Vårdcentralen Centrum Flen AB)
Volvo Parts AB
Work For You AB
WRENDA
Yxtaholms Slott

c/o Ekonomitjänst Villåttinge AB
Taljavägen 8
642 91 Flen
info@forumflen.se
www.forumflen.se

Tussilago grafisk form | Malmköping

Vi stödjer samverkan i Flens kommun.
Var med du också!

