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NYTT SPA PÅ HEDENLUNDA
Ta hand om dig själv

EN OAS I SÖRMLANDS HJÄRTA
Byggnadsminne att konferera i

NY SATSNING PÅ SAMVERKAN

Industribranschen i nytt samverkansprojekt

DÄMPARE PÅ EXPORT

Världsledande företag finns i Flen

God jul &
Gott nytt år

’’

ordförande har ordet

Hej,
Julen är snart här och ett nytt spännande år väntar runt
hörnet.
I april hade vi årsmöte och vi fick också in en hel del nya
ansikten i styrelsen. Under året som gått har vi i styrelsen jobbat aktivt
med den nya näringslivsstrategin samt vår egen affärsplan som ska sätta
riktningen för Forum Flens framtida arbete.
Torsdagen den 9 november gick den första ”Näringslivets dag” av
stapeln. Premiären var i Sparreholm. Det är ett nytt koncept vi har börjat
med och målet är att genomföra evenemanget i kommunens alla större
orter.
Återigen har också besöksnäringen ökat i kommunen och vi har fler
företag som bankar på dörren och vill starta upp sina verksamheter.
Nästa år är det mässa igen i GB-Hallen. Det är redan nu många företag som bokat en monter. Mässan är en av Sörmlands största, med över
100 utställande företag.
I maj återkommer stadsfestivalen
Fest i Flen igen. Vi jobbar nu med
planeringen för fullt och laddar för
en späckad helg i maj, men först
ska vi välkomna julen som äntligen
knackar på dörren. Passa på och njut
av den goda julmaten och handla era
klappar här i vår fina kommun.
För mer info vad som händer
och vad vi jobbar besök vår hemsida
forumflen.se eller facebooksida
Forum Flen.
Nu tar vi nya härliga tag mot
2018.
Vi i styrelsen vill önska alla en
Härlig jul och ett Gott nytt år. u
HANNAH LARSSON
Ordförande Forum Flen

Innehållsförteckning

JULMAGASINET 2017

SAMVERKAN
FÖR KOMMUNENS
INDUSTRIFÖRETAG
Fokus på
industrifrågor
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NYTT RÅD FÖR
NÄRINGSLIVET
Rapport från
Näringslivschefen

NYÖPPNAT SPA
PÅ HEDENLUNDA SLOTT
Ta hand om din kropp och själ
FORUM FLEN MAGASINET är en tidning som företagarföreningen 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
ANSVARIG UTGIVARE Företagsföreningen Forum Flen
TEXT OCH TIDNINGSKOORDINATOR
J.A Management Event Consulting AB
GRAFISK FORMGIVNING Tussilago grafisk form, Malmköping
FOTO Joakim Andersson, Ricki Galczewski, Per Knutsson och
Mikael Gustafsson
TRYCK Linderoths Tryckeri AB
UPPLAGA 10 000 ex
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ORRESTA GÅRD,
FLENS EGEN OAS
Konferera i lugnet
mitt i stan

FLENSFÖRETAG
DÄMPAR STÖTEN
Dämpare till hela världen
från Dellner Dampers AB

JULKLAPPSTIPS
Medlemmarna tipsar
inför julen
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Samverkan för
kommunens
industriföretag
Ny satsning för en bättre samverkan mellan
kommunens industriföretag är nu i sin linda.
MANNEN BAKOM FÖRSTUDIEN är Mårten Ingestad,
ägare av Ingestad Consulting AB och ledamot i Forum Flen.
Det här vill vi så klart höra mer om när vi träffas hemma
hos Mårten för en rapport.
Diskussionerna har funnits där länge och sen industriföreningen upplöstes för cirka 10 år sedan har det funnits
en saknad aven bredare samverkan mellan företagen i denna
bransch.
Nu har Forum Flen med initiativ av Mårten börjat arbeta
med att undersöka förutsättningarna för en organisation
som har fått arbetsnamnet ”Industrisektionen”.
– Forum Flen gör en fantastisk insats för näringslivet
men det finns frågor som har lite mer industriell struktur
och fokusområden som endast rör denna bransch av
näringslivet. Det är de frågorna som jag nu har tagit på mig
att arbeta med, säger Mårten.
Mårten har lång erfarenhet av branschen och har arbetat
på många orter runt om i landet.
– Jag är född i Arboga, sen har det blivit en del flyttande
under åren. Linköping är trots allt den ort som har varit
navet i livet, det var där jag utbildade mig.
Efter utbildning jobbade Mårten ett antal år på Facit i
Åtvidaberg, Asea Robotics i Västerås, och Combac i Enköping, tills han en dag fick se en annons om att en ny VD
söktes till Tjeders Industri i Malmköping.
– Jag sökte tjänsten och fick den. Det var en jättekul tid
på Tjeders. Under de åtta år jag var där hade vi oförändrat
antal anställda, vi dubblerade omsättningen och reducerade
sortimentet till en tredjedel, säger Mårten.
Att vara VD medför ju såklart en del ansvar och Mårten
kände tillslut att han ville prova sina vingar någon annanstans.

– Jag kände att jag ville prova något nytt och sökte jobbet
som kvalitetschef på Volvo CE i Eskilstuna. Där var jag i
sju år innan jag fortsatte min bana till GKN Drivline i
Köping som gör fyrhjulsdrift till bl.a. Volvo, Landrover och
prestigebilarna inom VW, säger Mårten.
Sedan 2013 arbetar Mårten med sitt egna bolag som
konsult och rådgivare i kvalitets- och ledningsfrågor för
industrin. Sin största kund har han i Söderfors, Habia
Cable med 600 anställda och fyra fabriker. Tiden på Tjeders
Industri gjorde att han engagerade sig i de lokala frågorna
så det blev naturligt att ta upp dem igen då han i våras blev
invald i Forum Flens styrelse.
– Det var en nära koppling och jag har ju lite tid över för
det här nu, vilket är kul. Jag jobbar med industrisektionen
cirka en dag i veckan ideellt.
Mårten har tagit fram en tidsplan och cirka 20 företag är
listade från branschen men alla som känner gemenskap med
gruppen är såklart välkomna.
– De intervjuer jag gjort hittills har mottagits positivt.
Frågor och önskemål där vi kan samverka bättre är t.ex.
rekrytering och kompetensutveckling. Förbättra den interna
marknadsföringen och skapa en plattform för kortare information om framgångar hos de medverkande företagen.
När jag har intervjuat flertalet så kommer jag sammanställa
svaren och ta fram förslag till fortsatt arbete i samråd med
deltagarna i gruppen, Forum Flen, kommunledning och
näringslivskontoret, säger Mårten.
Vi tackar för informationen och ser med spänning
fram mot resultatet och det fortsatta arbetet med industrigruppen. u

Beachflaggor
Roll-ups
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Vi finns där du är
Vi är en sparbank som verkar i
Sörmland, det har vi gjort i över
180 år. Vi finns alltid nära dig
som kund. Personlig rådgivning
kommer vi alltid att erbjuda och
du ska känna dig trygg när du
träffar oss. Varmt välkommen
in till oss i Flen!

”Den nära relationen
är jätteviktig för mig.
Den gör att jag kan
hitta de lösningar
som passar
kunden bäst.”
Evy Hellqvist Olsson
Rådgivare Privat
Flen

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 - sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker
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näringslivschefen har ordet

Erbjudanden och rabatter gäller t.o.m. 31 januari 2018 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra rabatter, tjänster, lokala avtal eller erbjudanden.Med reservation för eventuella tryckfel.

FÖRETAGANDET STARTAR I SÖRMLANDS HJÄRTA!
Det blev det vinnande bidraget när vi skulle besluta om
rubriken på den nya Näringslivsstrategi som togs fram
under 2017.
Kommunfullmäktige antog den nya strategin den 24
augusti vid ett välbesökt fullmäktigesammanträde.
Strategin antogs med ett tilläggsuppdrag – utse ett
Näringslivsråd som kan följa upp denna strategi och se till
att vi inte tappar fart på vår väg framåt.
Vi kommer tillsammans med representanter från såväl
näringsliv som kommun att diskutera utformningen och
uppdraget för detta Näringslivsråd innan utgången av 2017.
En handlingsplan kopplat till näringslivsstrategin utformas också, lite axplock ur handlingsplanen;
U Företagsbesök varannan vecka av kommunstyrelsens
ordförande, kommunchefen och näringslivschefen
U Fortsatt utveckling av En Väg In för företagare
U Fortsatt utveckling av samarbetet mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivsenheten för ett bättre
och snabbare bemötande i myndighetsfrågor.
U Fortsatt samverkan mellan Forum Flen och kommunen
gällande frukostträffar med mera
En mer utförlig handlingsplan kommer att finnas på kommunens hemsida inom kort.

Stärkt lokal attraktionskraft jobbar vi med tillsammans
med Tillväxtverket, vårt projekt som handlar om Besöksnäringen i Översiktsplaneringen har rönt stor nationell
uppmärksamhet, faktiskt så stor att vi förlänger projektet
med nio månader, nytt slutdatum är 2018-09-30.
Såväl Tillväxtverket som andra mer regionala intressenter
ser gärna att vi utvidgar vårt projekt med en implementeringsfas där vår projektledare, Pernilla Hagström, tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen implementerar
projektet i den dagliga verksamheten.
Den 2 januari 2018 börjar vår nye kommunchef,
Håkan Bergsten, sitt uppdrag i Sörmlands Hjärta. Håkan
kommer närmast från Enköpings kommun där han varit
förvaltningschef för deras Serviceförvaltning. Vi välkomnar Håkan till
vår kommun och ser med spänning
fram mot vår resa tillsammans mot
nya mål för kommunen.
Med en önskan om en god vit
och företagsam jul samt ett framgångsrikt 2018! u
MIKAEL LARSSON,
Näringslivschef Flens Kommun,
Sörmlands Hjärta!

Kampanj
Spolarvätska 4 liter
Carwise, färdigblandad

3 för 99:Ord. pris 59:-/st

Mekonomen Flen
Hantverkaregatan 5
Tel: 0157-125 70
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Nyöppnat
spa på Hedenlunda Slott
Dofter, avkopplande musik och ett nyrenoverat orangeri får oss genast att glömma bort

dofter

dagens stressiga schema. I entrén välkomnas vi av Ricki Galczewski, hotellchef
på Hedenlunda Slott samtidigt som vi blir inbjudna till den nybyggda spaavdelningen.

DET HAR VARIT ett hektiskt år med många
bröllop, övernattningar och konferenser som
avlöst varandra på slottet. Tidigt i höstas
invigdes också den nya spaavdelningen i
orangeriet som ligger i nära anslutning till
slottet. En ganska unik sådan också.
– Nu har bröllopen lugnat ner sig men vi
har full fart på weekendbokningar vilket vi
inte haft tidigare. Anledningen är ju såklart
vårt nya spa som blivit mycket uppskattat av
våra gäster, säger Ricki samtidigt som han
visar upp ett litet ”spakitt” fyllt av exklusiva
produkter av det egna märket Kuren.
Ricki har varit hotellchef på Hedenlunda
Slott i över sju år och han trivs jättebra på
slottet. Sin karriär startade han redan som
16-åring i ett kök i Skåne. Vid 21 år drev
han sitt första kök som kökschef och som
24-åring drev han sin första restaurang. Han
har bland annat ägt restaurangen i Julita
innan han sålde den till nuvarande ägaren
Tommy Myllymäki. Hedenlunda Slott ägs
av Sånna förvaltning som också har spa i
Tranås. Slottet har 62 rum och 88 bäddar
fördelat på sju fastigheter.
– Den nya spaavdelningen utgår från
att gästerna tar hand om sig själva i cirka
två timmar. Spa-ritualen genomförs i förutbestämd ordning där kroppen gradvis får
vänja sig vid kontrasterna av varma och
kalla källor. Här inne i spaavdelningen har vi
byggt olika bastur med allt från skogstema,
en bastu som doftar kanel och arombastu
med fågelkvitter. Efter spa-ritualen går våra
gäster gärna ut på trädäcket här utanför för
att bada i badtunnorna. Några gäster har
rynkat lite på pannan då de flesta kanske
är vana med att det finns massagekurer att
boka, men alla som har prövat detta har
varit jättenöjda, säger Ricki.
Närmast på agendan för slottet är julborden men också det årliga nyårsfirandet.
Sen väntar ett nytt fullspäckat år med både
gamla och nya gäster. Redan i januari vankas
det bröllopsvals igen på slottet, och garanterat en härlig spaupplevelse. u

avkop

ritual
8

ppling
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ORRESTA
GÅRD
Flens egen oas

DEN VACKRA NYRENOVERADE
glasverandan välkomnar oss att
ta oss längre in i huset påhejad
av interiören. Eva guidar oss in
i utställningsrummet där konstföremål hänger på väggar och
piedestaler.
– I somras hade vi sommarcafé men den här tiden på året
har vi konferenser och bokade guidningar. På torsdagskvällar
och en söndag i månaden är caféet och konstutställningen
öppen, säger Eva.
Orresta gård har anor som bostadsplats sen vikingatiden. Här har också många prominenta ägare bott under
årens lopp. En av ägarna var bland annat riksrådet Axel
Oxenstierna. Numera ägs huset av makarna Eva och Håkan
Gustafsson.
– Vi är båda från Eskilstuna men har bott i kommunen sen slutet av åttio-talet bland annat flera år i Bettna. I
samband med att vi båda sökte jobb som utannonserats av
Flens kommun fick vi reda på att Orresta Gård var till salu.
Vi hade båda bestämt att ett till större projekt i livet ska vi
ha, vilket köpet av gården skulle innebära, säger Eva.
Efter att blivit ägare av Orresta Gård startades ett 2,5 års
10

Det är lite kylig höstluft som tar tag i
träden när Forum Flen Magasinet parkerar
bilen på uppfarten till historisk mark i
centrala Flen. Här mitt i tätorten Flen har
vi bestämt träff med Eva Gustafsson, en av
ägarna av ortens egen oas, Orresta Gård.

intensivt arbete med att renovera fastigheten och i september förra året öppnades dörrarna för allmänheten.
– Då fastigheten är ett av Länsstyrelsen utlyst byggnadsminne så kände vi direkt att vi ville öppna det för allmänheten. Nu kan vi erbjuda mindre konferenser, café och
konstutställningar. Galleriet fungerar också som lokal för
lite större sammankomster. Här inne har vi plats för cirka
25 personer i en ”biosittning”, säger Eva.
I anslutning till konstutställningslokalen finns också ett
konferensrum för lite mindre sammankomster.
– Trots att Orresta Gård ligger mitt i stan så är det mycket
lugnt och avkopplande här. Miljön och inredningen gör det
hela också lite speciellt. Just det här att vi kan erbjuda konferensmöjligheter i en konstutställningslokal är uppskattat,
säger Eva.
Christina Lindblom arbetar halvtid på Orresta Gård och
bland annat med servicen kring mat och dryck för de som
bokar in sina möten på gården. Konferenslokalen har alla
de tekniska möjligheterna på plats. Så passa på att göra ett
besök hos Eva och Håkan när caféet är öppet eller boka
dina träffar och möten på Orresta Gård, Flens egen oas.
www.orrestagard.se u

PRÖVA SKOBES
- DU OCKSÅ! Välkommen!
NYA VOLVO XC60

Nya Renault CLIO

Dacia Duster

www.skobes.se

FLEN Bolmängsgatan 1
Telefon: Torbjörn Johansson 0157-123 83
Öppettider: Mån-fre 8-17
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Klockan närmar sig avgångstid och tåget lämnar
snart plattformen. Passagerarna intar sina sköna
säten. Det är förmodligen inte så många som
tänker på att en del av bekvämligheten med tågresande även
sitter i andra delar av tåget.

Flensföretag
dämpar stöten
SNÖN HÄNGER I LUFTEN denna dag när Forum Flen lyfter
telefonen för ett samtal med Dellner Dampers VD Håkan
Persson. Vår plan är att ta reda på hur läget är just nu för
ett av våra mest framgångsrika företag i kommunen.
– Det är full fart här. På bara fyra år har vi ökat vår
omsättning från 40 miljoner till 80 miljoner och vår målsättning är att öka med 10-15 procent per år, säger Håkan.
Grunden till Dellner Dampers verksamhet fanns i ATEW
under 60-talet. Under många år har de levererat stötdämpare till vagnar och lok till ASEA. Under 70-90-talet utvecklades företaget och blev en del av Precima AB.
– När en av ägarna på Precima, Magnus Lizell kom hem
från en resa i USA i början av 90-talet hade han skapat
nya kontakter och nya idéer till att utveckla företaget. Tillsammans med Håkan Korsell, dåvarande VD på Precima,
förnyade de produktfloran och breddade kundbasen, säger
Håkan.
I början av 2000 talet köpte Dellner Group upp delar
av Precima, bland annat stötdämpardelen. Denna del av
koncernen heter numera Dellner Dampers och har sin verksamhet här i hjärtat av Sörmland.
– 60 procent av vår försäljning går till nyproducerade tåg.
Det är främst boggiedämpare och intercardämpare som är
en typ av dämpare som sitter mellan vagnarna på t.ex. spårvagnar. Vi levererar också sido- och koppelbuffrar som är
en dämpare inuti kopplingsmekanismen mellan vagnarna.
20 procent av försäljningen är eftermarknad som renovering av äldre tåg. De sista 20 procenten är till lyftok för
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hamncontainrar och hängbroar. Vår produkt för just hängbroar minskar vibrationerna i kabeln. Kabeln som hänger
på broarna är som en stor gitarrsträng och vår dämpare ser
till att hålla nere vibrationerna, säger Håkan.
Dellner Dampers levererar idag till alla stora tåg- och
brotillverkare i världen.
– Vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit. Vår
styrka tror jag är att vi är flexibla och kundanpassade. Vi
har kunskapen att kunna lösa kundernas problem. Alla
våra projekt är kundstyrda, säger Håkan.
Håkan har själv en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Han startade sin bana på De La Rue i Flen
där han började med kvalitetsarbete och produktutveckling
för att senare bli VD. När De La Rue sen drog ner sin verksamhet, 2005, gick Håkan vidare i sin karriär till PartnerTech i Åtvidaberg, i Småland på Skeppshults press och Svets
samt I Nybro med wellpappstilverkning. Den 1 januari i år
flyttade han hem till Flen igen för att axla rollen som VD på
Dellner Dampers.
– Jag har jobbat inom många olika tillverkningsföretag.
Vissa produkter kan se lätta ut att göra men är komplicerade att ta fram, och tvärtom. Det är kul och spännande att
jobba i tillverkningsindustrin.
Att prata med Håkan inger hopp för branschen. Hur ser
då framtiden ut för Dellner Dampers i Flen undrar vi.
– Vi ser möjligheter att växa och har positiva ägare som
uppmuntrar oss till detta, både här i Flen och runt om i
världen. Vi satsar på att expandera försiktigt. Just nu behöver
vi fylla på med kompetent personal inom tjänstesektorn.
Det är framförallt inom sälj, konstruktion och planering.
Beroende på projekt så behövs det produktionspersonal
framöver också, säger Håkan.
Vi tackar Håkan för samtalet och kan konstatera att
Dellner Dampers även i framtiden kommer vara ett av
våra mest framgångsrika företag i kommunen. Så inta
passagerarsätet och luta dig tillbaka, ta fram datorn eller ta
en tupplur. Det blir en behaglig resa. u

Vill du ta fram en
ny affärsplan på ett
involverande sätt?
Eller utveckla
din ledningsgrupp
för bättre resultat?

Styrning och ledning av komplexa organisationer
www.publicpartner.se
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Julklappstips
Ta med din vän,
respektive eller
kollega på nästa
års mässa i Flen.
JOCKE ANDERSSON,
J.A Management
Event Consulting AB
och samordnare
Forum Flen

Ge bort en biljett
till Kolhusteatern
som spelas i sommar.
ROLF LYDAHL,
Sofielunds Fastigheter

Varför inte ett presentkort på vårt nya spa!
RICKI GALCZEWSKI,
Hedenlunda slott

Ja, varför inte keramik av
Leena Möller: muggar,
ljuslyktor, hästar, när-drejat
Sörmländsk hantverk!
EVA GUSTAFSSON, Orresta Gård

Presentkort på en god
lunch på Lida Gård.
HÅKAN PERSSON,
Dellner Dampers

Köp presentkort hos oss. Kan användas både
till bowling och caféet. God jul från oss. Fr.v.
CHRISTOFFER FREDRIKSSON, STEN LARSSON,
BIRGITTA LARSSON OCH MONA TÖNNESSEN,
Flens Bowlingcafé

Hotell, konferens & restaurang

0157-245 80 / info@hotellmalmkoping.se / www.hotellmalmkoping.se
14

Konferera på Skjortan!
- en social & global mötesplats i Flen där alla kan
känna sig välkomna.

Foto: Robert Paraniak

Stora och lilla Manschetten är utrustade med
modern konferensteknik och är flexiblet byggda
för allt från idrott och dans till möten och mindre
mässor.
Skjortans café erbjuder efter överenskommelse
kaffe, smörgåsar och lättare tilltugg för din
konferens eller möte.
Boka via: bokning@flen.se
För mer information besök: www.flen.se/skjortan
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AB El & Ventilation Sörmland
AB Niltryck Offsett & Pappershandel
(Linderoths Tryckeri AB)
Actic Flen
Arcus Data
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
Dialect Katrineholm
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 Bowlingcafé
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
Flens Solel AB
Fotterapeut Josephine Näslund
Företagsmöbler AB
GTS Frakt AB
Handelsbanken
Hedenlunda Slott
Hotel Malmköping
Hälsoklivet
I Form Frisören Anne-Lie Widholm
ICA Kvantum Flen
Ingestad Consulting 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 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
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
Stenhammars Godsförvaltning AB
Strategi och Ledning AB, Marknadskommunikation
Suvén Management
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

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!

