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Innehålls-
förteckning

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

ansvarig uTgivare Företagsföreningen Forum Flen

TexT och TidningskoordinaTor 
J.A Management Event Consulting AB

graFisk Formgivning Tussilago grafisk form, Malmköping

FoTo Joakim Andersson

Tryck Linderoths Tryckeri AB

upplaga 10 000 ex
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Hej,
Så har vi äntligen fått vår efter en lång lång vinter 

och vi ser framemot en lång skön sommar.
Mycket har hänt sen sist. I kommunen har vi fått

en ny kommunchef Håkan Bergsten och så har Anders Berglöv 
kommit tillbaka som kommunstyrelsen ordförande. Det känns kul 
och spännande med ny kraft och energi.

I vår styrelse tackar vi Björn Mathlein och Johan Hallqvist för 
fint arbete. Både Johan och Björn har börjat på annan ort.

Vi fortsätter jobba starkt tillsammans med kommunen med vår 
näringslivsstrategi.

I år är det mässår för vår del. Lördagen den 28 april klockan 
10.00 – 16.00 är det dryga 100 företag som ställer ut i GB-hallen.
Mässan är en av Sörmlands största mässor och temat är som tidi-
gare år, boende och hälsa. Kul att vi har den i Flen.

18 – 19 maj får ni boka in folk-
festen ”Fest i Flen”. Under helgen 
kommer bland annat ett välkänt 
band att spela. Det blir en kul helg 
för både stora och små.

Något som var väldigt mysigt 
under Påskhelgen, var hur man 
såg hur alla små stugor öppnades 
upp efter den långa vintern. Som-
marstugeägarna verkligen njöt av 
att komma ner till ”landet”.

Nu vill vi önska er en fin vår 
och en härlig sommar.

Missa nu inte att besöka allt 
fint i vår härliga kommun ”Sörm-
lands hjärta”. u

HANNAH LARssoN
ordförande Forum Flen
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Hotell, konferens & restaurang 

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

- Välkomna till monter 125 -

FLEN/MALMKÖPING  |  LANDSVÄGSGATAN 26, MALMKÖPING  |   TEL 0157 216 20  |   SVENSKFAST.SE/MALMKOPING

NYHET -ANNONSERING I SOCIALA MEDIER

Med SMART-annonsering når vi
både de aktiva och passiva bostadsköparna 

i digitala och sociala medier. 
Besök oss på mässan eller kontakta oss så berättar vi mer.

 

LENA BERGMAN
 Reg. Fastighetsmäklare

0738 18 51 67

JENS SVANQVIST
 Reg. Fastighetsmäklare

0738 18 51 59

ANDREAS MALMSTEN
 Reg. Fastighetsmäklare

0708 28 24 85

JAANA SANDSTRÖM
Mäklarassistent

0157 216 20

HANNAH BRESLIN
Blivande fastighetsmäklare

0768 64 70 67
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Arrangörer är som tidigare år 
företagsföreningen Forum Flen 
och J.A Management Event Con-
sulting AB. Tillsammans med  
samarbetspartnerna Sörmlands

Sparbank, Flens kommun, Handelsbanken, 
Lindbro Byggvaror AB, KFV Marknads-
föring och PR Media Leasing AB laddas  
det nu för en helspäckad dag i GB-Hallen. 
Mässan har en bra mix av olika utställare.  

–Vi startade arbetet med mässan tidigt i 
höstas förra året och intresset för mässan har 
även denna gång varit stor. Jag vill tacka alla 
våra utställare men även ge en stor eloge till 
Näringslivskontoret och gänget på Hammar-
vallen som hjälper oss med allt praktiskt samt 
våra samarbetspartners. Utan dem skulle  
vi inte ha någon mässa i Flen, säger Jocke 
Andersson, J.A Management Event Consul-
ting AB, en av arrangörerna för mässan.

Årets mässa innehåller som tidigare år  
föreläsningar och uppvisningar. Besökarna 
får bland annat träffa trädgårdsmästaren och 
föreläsaren Linda Schilén. Linda har skrivit 
trädgårdsböckerna ”Genvägar till köksträd-
gården” och ”Genvägar till vacker trädgård”,  
dessutom är hon ett populärt inslag på Ny-

Lördagen den 

28 april klockan 

10.00 öppnar  

vi dörrarna för 

den femte  

upplagan av 

mässan som  

ligger mitt  

i hjärtat av  

sörmland,  

Bygga, Bo & 

Hälsa Flen.  

Mässan är i  

skrivande stund 

fullbokad inne  

i hallen.

hetsmorgon, TV4. Under mässan får vi lyssna 
på henne från mässans scen. Hon finns också 
på plats under dagen i en monter för att ge råd 
och tips.

Det händer en del på byggfronten i kom-
munen och i år deltar en ”Bopanel” på mässan  
bestående av representanter från kommun 
och fastighetsägare. Här får du som besökare 
bland annat höra tankar och idéer om fram-
tida byggprojekt i kommunen. Utöver detta 
får vi höra om 1000 trädgårdar, Hälsa – så 
mycket mer än kost och träning, presentation 
av TURÖP som är ett projekt för att stärka 
attraktionskraften av vår kommun samt träffa 
årets företagare i kommunen. På mässan kan 
du också passa på att vaccinera dig mot TBE 
eller varför inte smaka på Flens nya vatten.

–Mässan erbjuder många spännande företag  
för den som funderar på att renovera, bygga 
ut, letar efter ett bra boende eller behöver tips 
och råd för att hålla sin hälsa på topp. Det 
känns kul att vi kan erbjuda invånarna i kom-
munen och tillresta gäster en mässa av denna 
dignitet, säger Jocke Andersson

Gör dig beredd på att inspireras och fynda i 
en välfylld mässhall. Välkommen till mässan i 
Sörmlands hjärta. u

Mässan i hjärtat av sörmland
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15%
 RABATT 

Just nu!
ISOLER 
GLAS

G
kedjan

L A S
En länk i

Centralglas AB
Bolmängsgatan 5, Flen 

0157-108 01 Mån-fre 7–16 
www.centralglas.se

Rabatten dras på materialkostnaden. Kampanjen 
gäller beställningar gjorda t.o.m. 2018.05.28.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Byt vindrutan hos oss  
senast den 28/5 så får du  
2 st biobiljetter och  
1 st biomeny!
Erbjudandet gäller alla som bokar  
vindrutebyte senast 2018.05.28.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VI BJUDER PÅ BIO!

ALLT INOM GLAS
Bilglas • Stenskottslagning • Glasreparationer • Uterum  

Inredningsglas • Glasräcken • Solskydd • Fönster • Energiglas

Provsmaka Flens nya dricksvatten
137
Monter

Hur smakar Flens nya vatten?
Besök vår monter så får du veta!

Hösten 2018 får Flen nytt vatten 
och vi bjuder dig på ett smakprov.

Välkommen!

www.sormlandvatten.se
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Kom till monter 51 och fråga oss om tandvård. 
Passa också på att köpa eltandborstar* med 20 
procents mässrabatt.

VI SES I VÅR MONTER!
VI DELAR UT 

TANDKRÄM OCH 
TANDBORSTAR!

PASSA  
OCKSÅ PÅ ATT  
DELTA I EN KUL 

 TÄVLING!

20 %

*Oral-B Pro 6 000 för 1 200 kr (ordinarie pris 1 499 kr) och  
Advance Power Kids för 280 kr (ordinarie pris 350 kr).

folktandvardensormland.se



älkommen till en av årets största händelser i
kommunen!
Mässan i ishallen anordnas varannat år och röner 

stor uppmärksamhet såväl i kommunen som runt
om i regionen. 

Temat för i år är Bygga Bo och Hälsa.
En full ishall välkomnar gästerna med utställare från när 

och fjärran, samtliga utställarplatser är bokade av intres-
santa företagare inom temat.

Mässan kommer invigas av vår nye kommunchef, Håkan 
Bergsten.

I kommunens monter kommer ni att möta folk från fler-
talet förvaltningar.

Mark och exploatering visar var såväl privatpersoner 
som företag kan etablera i kommunen, det kommer finnas 
folk från bygglov som förklarar hur en ansökan går till.

Den kommunala översiktsplanen kommer ställa ut under 
mässan och mycket mycket mer.

Händer det något i kommunen?
En av de vanligaste frågor jag möts av när jag antingen fla-
nerar runt eller åker runt i kommunen.

Det händer massor vill jag påstå, nybyggnation av lägen-
heter och småhus, företagsetableringarna ökar, nyföretag-
samheten likaså men det viktigaste som hänt under de 
senaste åren är den tydliga samverkan och förståelse som 
finns mellan kommunens näringsliv och kommunen.

Denna mässa är ett tydligt exempel på detta, ett samar-
rangemang mellan Forum Flen, kommunen och företagare 
i kommunen.

Ett annat exempel är framtagandet av en ny Närings-
livsstrategi, och då menar jag inte strategin i sig utan det 
sam arbete som uppstår under en sådan process där flera 
viljor ska samverka fram en lösning som alla mår bra av. 
Vi kommer inom kort kunna presentera ett Näringslivsråd, 
som skall vara ett bollplank till kommunstyrelsen för att 
våra planer och strategier ska kunna utföras på bästa sätt.

Varannan tisdag eftermiddag besöker kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefen och näringslivschefen företag i 
kommunen, ett bra tillfälle för företaget att presentera sin 
verksamhet, ställa frågor kring etableringar etc. samt ett  
ypperligt tillfälle att samverka för kommunens bästa.

En Väg In för företagare – varannan torsdag kl. 08.30 – 
10.00 har företagare möjlighet att träffa tjänstemän inom 
kommunens myndighetsområden för att diskutera eller 
ställa frågor kring utökningar, 
livsmedelstillstånd, miljöfrågor 
etc. Just nu pågår diskussioner 
om vi skall utöka med frågor 
kring skola och barnomsorg 
samt eventuellt ha kvällsöppet 
en gång i månaden.

Detta och mycket mer leder 
till ett förbättrat företagsklimat 
och bättre förutsättningar för 
kommunen att växa.

Tack för ordet!! 

MikAEL LARssoN,  
Näringslivschef 
Flens kommun
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Beachflaggor
Roll-ups

0151-130 90  • www.linderothstryckeri.se

0157-147 80  • www.linderothstryckeri.se/niltryck

näringslivscheFen har ordeT

V
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Monter  utställare i bokstaVsorDninG

 127 Flens kommun  
 141 Flens kommun - språkvännerna
 13 Flens solel 
 32 Flera friska år i Flen, Flens kommun
 51 Folktandvården sörmland 
 55 Fonus 
 143 Forum Flen 
 24 Friskis&svettis 
 27 Fågelsta Musik teater – kvinnorna och staden 
 90 Garageportexperten
 ute Golfäventyret 
 63 handelsbanken  
 1 hedenlunda slott
 125 hotel Malmköping
 167 husman hagberg
 5 hyresgästföreningen
 17 hälsoklivet 
 85 härjedalskök 

Monter  utställare i bokstaVsorDninG

 89 a3a Properties 
 19 allvärmeteknik  
 39 aloe Vera hälsocenter Mälardalen 
 65 bettna såg 
 ute bygg & interiör 
 149 central glas/hedlunds glas
 3 civilförsvarsförbundet 
 97 crfitness 
 147 D2 kök  
 35 Det goda från italien 
 49 Dialect katrineholm  
 37 ejnar erikssons rör  
 159 elbolaget Glödlampan 
 57 ey 
 139 Fastighetsbyrån 
 61 Flens bostads 
 71 Flens Gk
 41 Flens Glas 

samarBeTsparTners
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Monter  utställare i bokstaVsorDninG

 53 Mockfjärdsfönster
 111 Morups Fönster
 7 Mr sörmland
 23 Mählqvist rör
 163 Möbelhuset
 81 omsorgsbolagen Jordnära
 25 oriflame 
 ute Polisen Flen 
 87 Politikermontern 
 90 Port & Dörrexperten i sörmland
 133 Portmontage sverige
 155 Prins Wilhelms Gymnasiet 
 67 resultat it 
 43 rådek
 ute räddningstjänsten 
 47 scandinavian herbs
 153 sector alarm 
 73 sjötorpshus 
 103 skobes bil 
 121 slimeskola 
 125 sofielund 
 129 solkraft i Viby 
 ute studiefrämjandet
 9 städarna i katrineholm
 45 sund och lycklig bärstaby 
 115 svensk avloppsrening
 75 svensk Fastighetsförmedling
 137 sörmland Vatten
 139 sörmlands sparbank
 125 talja Företagspark 
 31 tbe-vacination 
 38 tectorius
 83 total skydd & underhåll
 157 triM trädgård i Mälardalen 
 15 trädgår´n i Flen 
 121 tuva & stinas slimeskola 
 109 Verisure
 101 Viasat 
 ute Viltsvinskebaben 
 117 Värmepumpskillen.se
 77 Woodisol 
 62 Zeo-concept

Monter  utställare i bokstaVsorDninG

 11 ioGt-nto 
 69 Jets sverige 
 ute kanotcenter skebokvarn  
 47 karin kärrman  
 91 katrineholms städteknik 
 113 kolmårdskök 
 59 kvalié häst & hund
 21 la takvård 
 79 lb-hus  
 157 lighthouse  
 121 lindbro byggvarors snickarboa 
 26 linda schilen  
 119 lindbro byggvaror 
 29 linderoths tryckeri
 115 Markjobb 
 161 Medical care system
 131 Mekonomen 
 11 Miljonlotteriet  

program

10.00 Mässan öppnar.

11.00 kommunchef  
håkan bergsten inviger.

11.15 tusen trädgårdar  
– sveriges största  
trädgårdsevenemang.  
studiefrämjandet berättar 
om evenemanget.

12.15 trädgårdsexperten 
linda schilén föreläser.

13.00 bopanelen  
– Det byggs i kommunen.

13.30 hälsa – så mycket 
mer än kost och träning. 
hälsoklivet berättar. 

14.00 Presentation av 
turÖP (stärkt attraktions-
kraft av vår kommun).

entré 40 kr/barn 7-16 år 
10 kr (endast i målsmans 
sällskap). Fri parkering.

missa inte heller…
tbe Vaccination i monter 
31, smaka på Flens nya  
vatten i sörmlands Vatten  
i monter 137, Politiker-
montern i monter 87, 
lindbro byggvarors och  
barnens snickarboa till-
sammans med tuva & 
stinas slimeskola i monter 
121, hotel Malmköpings 
mässcafé.
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Har du drömhuset?
Vi har drömtomten!

www.flen.se
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i BuTiken Blandas det med mängder av dofter från 
blommor och trän av alla de slag. Här finns det mesta för 
den trädgårdsintresserade men även den som letar inred-
ningsprodukter kan hitta ett och annat. Inne i i fikarummet  
träffar vi ett glatt gäng när vi slår oss ner för en liten prat-
stund.

– Mina föräldrar har alltid varit entreprenörer och jobbat 
med det mesta. Tillsammans tog vi över trädgårdshandeln 
här som vid köpet hette Erikssons Handelsträdgård. Det är 
en gammal lantbruksfastighet och platsen här är gjord för 
att odla på. Min tanke var väl inte att jag som 20 åring 
skulle livnära mig på det här i resten av mitt liv. Jag gillar ju 
motorsport egentligen, säger Fredrik med ett leende.

Fredrik och hans föräldrar kände att det var riktigt kul så 
det vara bara att försöka lära sig allt om hur det är att driva 
företag inom trädgårdsbranschen. 

– I grunden är jag ekonom och det är ju bra när man ska 
driva företag. Kunskaper inom växter och blommor har jag 
fått lära mig efter att vi tog över butiken, säger Fredrik.

Under åren som gått har konkurrensen ökat med att 
vardaglighandeln även börjat plocka in blommor och träd-
gårdsprodukter i sina butiken, något som Fredrik ändå ser 
som positivt. 

– Jag tycker det är bra med konkurrens. Vi har mycket 
men någon gång händer det att vi inte har vissa produk-

ter, då hänvisar jag gärna till mina kollegor i branschen. 
Näthandeln har ju ökat jättemycket överlag. Hos oss i vår 
bransch är det nog fortfarande viktigt för kunden att se sin 
blomma eller växt, men visst försäljningen på nätet ökar 
även i vår bransch, säger Fredrik.

Vädret är en viktig spelare i den här branschen och Fred-
rik hoppas på en bättre säsong i år.

– Förra året var det kallt och det tog tid för många av 
våra växter och trän att ta fart så vi hoppas att det här 
året ska blir bättre för alla oss trädgårdsintresserade, säger 
Fredrik.

Under året ska det firas på Trädgår´n i Flen och talet 20 
står i fokus.

– Vi planerar att fira detta med olika erbjudanden och 
rabatter under året, mycket kommer kretsa kring talet 20. 
Butiken här på Kyrkvägen har öppet alla dagar i veckan 
hela sommaren.

Innan vi tackar för oss så vill vi ju så klart veta vad Fred-
rik och Trädgår´n i Flen tänker visa upp på årets mässa.

– Vi kommer presentera några nyheter på mässan, men 
jag vill inte avslöja något mer än att det handlar om träd-
gårdsartiklar, blommor och inredning. Kom ner till GB-
Hallen den 28 april så får du se, säger Fredrik.

Grattis säger vi till 20 åringen och vi ses på mässan. u

Trädgår´n  
i Flen firar

20 år
20 år går fort när man har roligt.  

Precis så är det för Fredrik Amrén, 

ägare av trädgårdsbutiken  

Trädgår´n i Flen. Jubileet ska firas  

under hela året och den 28 april  

finns han med på mässan i GBHallen.
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byGGPlaner i Flens koMMun

RoLF LyDAHL, sofielund

Efter mycket begränsad nyproduktion efter 
finanskrisen i början av 90talet, har det rört 
en del på sig under de senaste åren. Det är 
byggts bostadsrättsradhus vid stadshuset, ett 
s.k. kombohus vid iCAparkeringen av Flens 
Bostad och Trygghetsboendet på Hultvägen 
av sofielund. Både Flens Bostad och sofie
lund planerar ytterligare nyproduktion under 
de närmaste åren. Vi har dock mycket att ta 
igen eftersom övriga kommuner i sörmland 
producerat mycket flera nya bostäder än 
Flen. om vi ska få en tillväxt och inflyttning 
till oss måste vi troligen producera 50100 
nya lägenheter per år under den närmaste 
tiden. Under senare år har Järnvägshotellet 
och skjortan renoverats och gymnasiet  
flyttat till Lästenkvarteret vilket är mycket 
bra. Vidare har samhällbyggnadsbolaget 
kommit in som en ny stark aktör vilket bådar 
gott för framtiden.
 
Eftersom de nya bostäderna i den första 
frågan är sålda eller uthyrda och stock
holmsområdet växer så det knakar hoppas 
jag att det byggts 2000 nya bostäder i Flen 
till år 2038 – villor, radhus och lägenheter. 
Boenden anpassade för seniorer kommer 
att öka betydligt. Alla upplåtelseformer bör 
finnas i nyproduktionen – direktägande, 
bostadsrätter och hyresrätter. sveaparken 
och Prins Wihelms Torg har strukturerats om 
i enlighet med de tankar som framkommit i 
ortsuvecklingsarbetet. om detta blir verklig
het kommer Flen att ha 20.000 invånare år 

2038 och en oförändrad eller rent av sänkt 
kommunal skatt. År 2038 kommer väg 55 
att vara 2:1 väg hela vägen till Uppsala, hög
hastighetsjärnvägen är byggd vilket gör att 
regionala tåg får en helt annan prioritering 
på de nuvarande spåren och pendlingen till 
stockholm kommer att ha ökat kraftigt, inte 
minst till arbetsplatser kring Flemingsberg.

kARiN TiBBELiN,  
Plan och exploateringschef samhälls
byggnadsförvaltningen Flens kommun

Utvecklingen idag är positiv! i kommunen 
pågår flera projekt som tillför nya bostäder 
inte bara i enfamiljshus utan även i fler
bostadshus, samt att stora satsningar görs 
inom de offentliga verksamheterna (skolor 
och omsorg). Detta skapar möjligheter och 
förändrar kommande behov av bostäder, 
på landsbygden lika väl som i våra orter. 
kommunen har idag pågående planarbeten 
i flera av våra orter, som jag hoppas ska leda 
till ytterligare bebyggande. 

i arbetet med den nya kommuntäckande 
översiktsplanen pekas flera nya områden  
för byggnationer ut, vilket skapar möjlighet 
för kommunens framtida utveckling.  
så länge högkonjunkturen fortsätter och  
befolkningen ökar kommer byggande fort
sätta öka. om ekonomin däremot svänger 
snabbt till det sämre, är det troligt att  
byggandet stannar av. i alla fall byggandet 
av flerbostadshus. Ett tillskott av enfamiljshus 
och en omvandling till permanentboende  

på landsbygden tror jag kommer fortsätta. 
Tillskottet av enbostadshus har om man tittar 
20 år bakåt varit ganska konstant, oberoende 
av konjukturen. 

Är man intresserad av framtidens byggande 
är man välkommen till kommunens monter, 
där representanter från samhällsbyggnads
förvaltningen finns för att svara på frågor 
och beskriva kommunens förslag till ny 
översiktsplan. 

JANÅkE HENRikssoN,  
Flens kommunfastigheter AB

De senaste åren har kommunen genomfört 
en omfattande satsning på att rusta upp och 
skapa ändamålsenliga, trivsamma skollokaler. 
En ny F6 skolbyggnad är under uppförande  
i centralorten som färdigställs till sommaren  
2018. Även förskolorna rustas upp och 
kapaciteten ökas för att möta ett ökat behov 
av förskoleplatser.En ny ”fullstor” sporthall 
kommer byggs i anslutning till till den nya 
skolan vilket väsentligt ökar tillgängligheten  
och kvaliteten. Dessa åtgärder ger goda 
möjligheter att möta en positiv utveckling av 
kommunen.

Att betydligt fler bostäder av skilda slag, 
småhus/bostadsrätter/hyresrätter har byggts 
och att olika former av ”äldreboenden” har 
etablerats. Att delar av centrala Flen har ut
vecklats genom kompletterande bebyggelse.

ARNE FÄLTiN, Flens Bostads AB

Just nu byggs det mycket i Flens kommun 
även om det inte är så mycket bostäder. 
Jag tror det är både bra och nödvändigt 
att det skapas förutsättningar för en bättre 
skola och förskola och att vägar och annan 
infrastruktur som bredband utvecklas och 
anpassas till förändringarna i vårt sätt att 
leva. Jag tror också att det som byggs idag 
kommer att göra det lättare att bygga både 
för arbete och bostäder i framtiden.

om 20 år hoppas jag att Flens kommun 
har ett antal nya och fräscha flerfamiljshus 
som upplåts både med hyres, bostads och 
äganderätt. Jag hoppas också att vi har nya 
lokaler som lockar fler företag att etablera 
sig här och att det finns ytor även för kultur, 
idrott och föreningsliv. • • •

Forum Flen har frågat mässans Bopanel två frågor om hur de ser på utveck
lingen av Flens kommun när det gäller byggplaner och framtida visioner.

hur ser du på utvecklingen av det som byggs idag i kommunen?  
och om du spår 20 år framåt. vad har då byggts i Flens kommun?

Jan-Åke Arne Rolf Karin
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	Holiday	matgrupp	
bord	200x100	med	6	st	stolar	med	fällbar	rygg	
(Ord. pris. 14.960:-)  

Med reservation för tryckfel och slutförsäljning

Vardagar 10–19. Lördagar 10–15. Söndagar 11–15.
Videvägen 1, Lövåsen, Katrineholm. Tel 0150-132 65
www.mobelhusetkatrineholm.se

MÖBLER FÖR ETT SKÖNARE OCH PERSONLIGARE HEM

boka	idag	ocH	få	
leverans	inom	3	dagar!	

fri	Hemleverans	ocH	montering!

	Holiday	soffgrupp	
3-sits	+	bord	med	2	st	ställbara	fåtöljer	
(Ord. pris. 14.960:-)  

MÄSSPRIS 

9.990:-

MÄSSPRIS 

9.990:-

MÄSSPRIS 

10.990:-

bristol	
Hörnsoffa
(Ord. pris. 14.990:-)  

FLER MODELLER 
FINNS ATT SE PÅ 

MÄSSAN OCH 
I VÅR BUTIK. 



trädgårdsexperten  
linDa schilén  
gästar mässan

Vi har pratat med Linda schilén  

inför mässan om vad hon har för tips  

och råd inför sommarens trädgård.

14



15

när började ditt intresse för trädgård, och vad  
är det som gör yrket trädgårdsmästare så roligt?

– Trädgård för mig är att arbeta med alla sinnen, 
speciellt det kreativa och fantasin. i grunden är 
jag konstnär och växter har alltid varit mina  
återkommande motiv i mitt skapande. När jag 
en dag hade lyckan att bli ägare till en gammal 
trädgård upplevde jag en tydlig koppling mellan 
att måla tavlor och plantera i trädgården, samma 
kreativitet fast med andra material. Trädgård är 
för mig som en tredimensionell målning.
 
har du någon anknytning till mellersta sörmland? 

– Ja sörmland står mig varmt om hjärtat. Här 
spenderade jag alla mina sommar och vinterlov, 
hos min farmor och farfar som hade hästgård i 
Åkers styckebruk. Det var också där jag har mitt 
allra första odlingsminne. Bakom den stora ladan 
ordnade farmor varsina köksland åt mig, min  
bror och våra kusiner.
 
vad får man inte missa när man ska anlägga en 
köksträdgård?

– Att hägna in köksträdgården! Utan ett ordent
ligt staket, gärna 1,80 m högt och tätt mellan 
spjälorna är risken stor att det bara blir mat 
till rådjur, harar och annat vilt. Övrigt så är det 
viktigt att se över vattningsmöjligheterna, för lite 
vatten till grönsakerna gör att de smakar beskt 
och träigt. Helst ska vattenslangen gå hela vägen 
fram till odlingen, gärna en vattenspridare med 
timer, så man slipper kånka tunga kannor och 
hinkar.

vad är vårens och sommarens trender  
inom trädgård?

– Vi odlar med hjärna och hjärta snarare än för 
bara öga och mage! Vad jag menar är att vi odlar 
genom att tänka i ett vidare perspektiv, ett som 
gör gott för miljön. om vi tex ska plantera en ny 
rabatt med sommarblommor eller perenner väljer 
vi sorter som både är dekorativa men också som 
lockar till sig pollinatörer. Eller om vi ska anlägga 
en gräsmatta väljer vi en gräsblandning som  
innehåller torktåliga sorter som inte slukar vatten!

Besökarna på mässan får möjlighet att få tips  
och råd från dig, vad kommer din föreläsning 
handla om på mässan i Flen?

– Föreläsningen baseras på mina två böcker  
om ”Genvägar” i trädgården. Genvägar som  
absolut inte är något slarvgöra utan smartgöra! 
Du kommer att bli förvånad över vilka smarta  
och enkla medel som finns för att skapa den träd
gård du vill, vare det är en prydnadsträdgård eller 
köksträdgård. Rätt växtval, blickfång, blommande 
buskar och välbeprövade trädgårdsmästarknep 
kommer att förenkla ditt trädgårdsarbete. Det 
gäller att göra ”rätt trädgårdsval” när du handlar 
växter, designar rabatten eller planerar ditt träd
gårdsarbete. u

www.skobes.se
FLEN Bolmängsgatan 1 
Telefon: Torbjörn Johansson 0157-123 83
Öppettider: Mån-fre 8-17

VOLVO XC40 FRÅN 293 900:-

GRATTIS NYA VOLVO XC40
ÅRETS BIL I EUROPA

MADE BY SWEDEN

Prisex. Volvo XC40  Pris           Privatleasing  Inclusive Billån
T3 Edition, 156 hk, man 293 900:-     3 599:-/mån 3 249:-/mån

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA EN VINNARE !
Årets bil är den mest prestigefyllda utmärkelsen i Europa. För första 
gången någonsin vinner en Volvo. Grattis nya Volvo XC40 – Made by 
Sweden. Välkommen till oss för att uppleva en vinnare.

Förbr. l/100 km bl. körn: 4,8-7,2. CO2 g/km: 125–168 (T3 man m. A-klass däck–T5 AWD 
aut m. C-klass däck). Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se



Med egen trädgårdstäppa?  
Vare sig du ska köpa fritidshus, 
villa eller bostadsrätt erbjuder 
vi de lån du behöver. Vi hjälper 
också till om du ska renovera 
eller bygga nytt. 

Hos oss är du trygg genom hela 
bostadsaffären. Prata med oss 
så hittar vi rätt lösning för just dig.

Drömmer du om 
sommarstuga?

BESÖK OSS I 
MONTER 139

0771-350 350 | sormlandssparbank.se 

Vi stödjer samverkan i Flens kommun. Var med du också!
ab el & Ventilation sörmland
ab niltryck offsett & Pappershandel  
(linderoths tryckeri ab)
actic Flen
arcus Data
balovi ab
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
Direkten tobakscentrum i Flen
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 elbutik
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
G. kinnvall 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
Johannisdals café
JoJ consult i Mälardalen ab  
(Värmepumpskillen)
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
Markjobb ab
Maskinring sörmland
Medical care systems Mcs ab
Mekonomen
Mälardalens solenergi ab
Mälby bygg ab
naprapat Gustav ingestad
omsorgsbolagen Jordnära ab
orresta Gård
Precima Production ab
Pressjärnet ab
Public Partner
Ps professionella samtal
resultatreklam ab
rindi Flen ab
ringblomman
rådek kb
salong lisa
skebokvarns åkeri ab
skobes bil
skylt och reklam i Flen ab

sofielund
svensk Fastighetsförmedling
switsbake int ab
sörmlands brunnsborrning ab
sörmlands sparbank
taxi samtrans
teater klämman
tjeders industri ab
torbjörn & Frallan
total skydd & underhåll i sörmland
trädgår´n i Flen ab
tussilago grafisk form/Jannica lund
tystor ab
unikan
unilever Produktion ab Flen  
(Gb Glace)
Vallinska bokhandeln
Volvo Parts ab
Work For you ab
Witalis real estate consulting ab
WrenDa
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c/o ekonomitjänst Villåttinge ab
taljavägen 8
642 91 Flen
info@forumflen.se
www.forumflen.se


