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ny ägare av brolinska villan
Med omsorg och sysselsättning i fokus

lokal julmat
Njut av Sörmländsk mat på Hotel Malmköping

full fart på lida gård
Det känns som det var igår vi började

lagerhållning och rör
Rör i alla dess dimensioner i Sparreholm

förbättring av
företagsklimatet
Vi ska vara stolta över våra företag

God Jul &
Gott Nytt År
önskar
Forum Flen

’’

ordförande har ordet

Hej,
Då var det dags för mig att skriva några rader igen.
Vilken underbar vår och sommar vi haft,
hösten har också visat sig från sin bästa sida.
Sverige är underbart med alla fina årstider.
Mycket har hänt i kommunen. Vår mässa i april blev lyckad
och välbesökt. Det har även varit många fina evenemang under
sommaren som lockat människor från när och fjärran.
Den 2 oktober kom Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Flen klättrade 30 placeringar
och vi är nu på plats 193 av 290. Roligt när det jobb som vi alla
lägger ner ger resultat. Det är också tack vare er invånare som vi
kliver uppåt.
Styrelsen i Forum Flen hade en bra konferensdag på Hedenlunda i september, vi har nu lagt en bra plan och grund på hur
vi ska jobba vidare med näringslivstrategin.
Om det har bubblat tidigare i kommunen med företag som
vill in så är det glödhett nu. Många
företag bankar på kommungränsen
och vill in. Kul!
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. Vi som
driver butiker i kommunen har
mycket att erbjuda.
Tack vänner för 2018, 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 gällande företagande och
vårt lokala näringsliv, tveka inte
att kontakta oss i Forum Flen,
info@forumflen.se.
Tillsammans är vi starka!
God Jul och Gott Nytt År
önskar jag och Forum Flen. u

hannah larsson
Ordförande Forum Flen

Innehållsförteckning

JULmagasinet 2018

hos jobbex finns
en plats för alla
Jobbexkoncernen
tar över Brolinska villan

nytt råd för
näringslivet
Rapport från
Näringslivschefen

tiden går fort
när man har kul
Forum Flen Magasinet är en tidning som företagar
föreningen Forum Flen ger ut i syfte att marknadsföra och
informera om Forum Flens medlemmar.

21 år sedan starten
för Kvalité Häst & Hund

hemsida www.forumflen.se
E-post info@forumflen.se

i en värld av rör

adress c/o Ekonomitjänst Villåttinge AB,
Taljavägen 8, 642 91 Flen

Med världen som marknad

Ansvarig utgivare Företagsföreningen Forum Flen
tidningskoordinator Joakim Andersson
text Joakim Andersson, Roger Johansson
grafisk formgivning Tussilago grafisk form, Malmköping
foto Joakim Andersson, Jessica Ekermann
tryck Linderoths Tryckeri AB
upplaga 10 000 ex
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På rätt väg,
men mycket återstår
Vi klättrar 30 placeringar

Hotel malmköping,
en smak av sörmland
Dags att boka julbordet
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0157-204 40

Vi hjälper företag, lantbruk
och privatpersoner med
säkerhets, kamera,
och elinstallationer

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & Gott nytt år
www.malmael.se

God Jul &
Gott Nytt Ar
o

önskar vi alla våra kunder och
tack för ett fantastiskt första år!

Blad, böcker,
broschyrer

Caroline & Torbjörn

Vi trycker det DU behöver
NÄR du behöver det.

ÖPPETTIDER:
0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se

0157-147 80

Mån-Fre 10-18, Lör 10-13
Din bok- och pappershandel i Flen

Norra Kungsgatan 4, Tel 0157-100 88
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Det är färggranna löv
längs backen upp till en av
Flens kändaste fastigheter.
Hösten är här men den
kalla luften byts snarts ut
när vi får ett varmt
välkomnande av Jimmy
Eriksson, VD på Jobbexkoncernen som tar emot oss
utanför Brolinska Villan.

Jimmy Eriksson VD Jobbex
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Hos Jobbex finns
en plats för alla
jimmy har en bakgrund som chef för ett
korttidsboende inom Eskilstuna kommun. Det
var där resan började och idén grundades om
att starta ett eget företag med fokus på omsorg
och sysselsättning. Att Jimmy är en driven entreprenör råder det ingen tvekan om. Sen starten
med Jobbex AB har han tillsammans med sin
fru Agnetha startat flera olika bolag med lite
olika inriktning.
2011 tog Jobbex Omsorg över ett LSS-boende
på Rundvägen i Flen, efter att ha varit med och
drivit verksamheten under ett antal år. Att se
den kompetens som fanns hos dessa individer
men som inte utnyttjades på bästa sätt gjorde
att vi även utarbetade en daglig verksamhet för
de boende, berättar Jimmy.
Förutom serviceboendet på Rundvägen bedri
ver Jobbex Omsorg AB även ett gruppboende
i Vingåkers kommun. Nyligen köpte bolaget
Brolinska Villan, med målet att skapa ett boende
för personer med olika funktionsvariationer
och där vardagssysslor blir en stor del av verksamheten. Boendet kommer efter renoveringen
att bland annat ha plats för fem lägenheter.
– Brolinska Villan är en fantastisk plats. Ett
vackert hus som ligger relativt centralt här i
Flen. Nära till naturen och bra fritidsaktiviteter.
Vi är jätteglada att den här vackra fastigheten
nu finns hos oss och kommer våra hyresgäster
till gagn, säger Jimmy.
Jobbex AB är ett annat företag inom koncernen. Bolaget erbjuder tjänsten stöd och matchning som en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen där arbetssökande får stöd ut i
arbete eller utbildning. Här är det stort jobb
fokus där målet är att hitta lämpliga individuella lösningar via ett brett nätverk av externa
företag i KFV-regionen.
– Det här bolaget grundades via RESA-projektet som var det första arbetsmarknadspolitiska projektet som gjordes tillsammans med
Arbetsförmedlingen. Projektet handlade om att
stötta och hjälpa individer ut på arbetsmarknaden och blev ett mycket lyckat resultat, säger
Jimmy.
Förutom ovan nämna bolag så driver de
även företaget Jobbex Service AB med en social
inriktning. Jobbex Service hjälper sina kunder

med allt från lager och logistiklösningar (3PL),
trädgårdsskötsel, städtjänster och återvinning.
Här erbjuds även möjligheter för långtidsarbets
lösa att arbetsträna tillsammans med den ordinarie personalen för att sakta kunna återgå till
den reguljära arbetsmarknaden.
– Vi är alltid öppna för att hjälpa lokala
företag med olika arbetsuppgifter som de själva
inte vill hantera för att kunna erbjuda våra
boenden och personer i arbetsträning, kvalitativa och riktiga jobb. Det kan vara allt från
städuppdrag och fastighetsskötsel till enklare
montering eller demonteringsarbeten. Exempel
vis sköter vi om flera områden åt AB Sofielunds
Fastigheter i både Flen och Malmköping både
gällande städ och fastighetsskötsel, berättar
Jimmy.
Jimmys entreprenörådra stannar inte där.
2016 grundade familjen företaget Sellbag AB
med inriktning på miljö och återbruk. Sellbag
hjälper kunderna att bli av med sina gamla
överblivna prylar genom att sälja dessa åt
kunderna via internetauktioner på Tradera.
Kunden blir av med gamla prylar de inte längre
använder, minskar överkonsumtionen och
bidrar till bättre behövande samtidigt som
kunderna kan tjäna lite extra.
– Från början var den här tjänsten tänkt att
rikta sig mot enbart föreningar men vi insåg
ganska snabbt att det passar för alla. Vi har idag
över 3000 kunder i hela Sverige som nyttjar
tjänsten. Det är en klimatsmart tjänst där alla
är vinnare, säger Jimmy.
Vår träff börjar närma sig sitt slut och innan
vi lämnar Brolinska Villan passar vi på att få
höra hur det är att driva företag i vår del av
Sörmland.
– Vi trivs jättebra med att driva företag här.
Vi är ett familjeföretag vilket såklart under
lättar med tanke på att vi driver flera företag.
Det är häftigt att vara entreprenör och att få
vara kreativ är det allra roligaste. Vi har våra
rötter här och det är något som vi är mycket
stolta över. Flen är en ort med personlighet och
läget är perfekt. Visst finns det utmaningar men
det är viktigt att vi företagare är goda ambassadörer, säger Jimmy. u
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JULBORD MED
SÖRMLÄNDSKA SMAKER
Julbordsstart 30 november
Torsdagar & Fredagar 18:00
Lördagar 12:00 & 18:00
Söndagar 12:00
PRIS 495 SEK / person

JULBORDSWEEKEND
1145 SEK / person i delat dubbelrum
1445 SEK / enkelrum
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För info och bokning:
0157 - 245 80
info@hotellmalmkoping.se
www.hotellmalmkoping.se
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näringslivschefen har ordet
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Vill du ta fram en
ny affärsplan på ett
involverande sätt?
Eller utveckla
din ledningsgrupp
för bättre resultat?

å här inför julen tillåts människor önska sig saker så
jag tänkte denna krönika skulle vara en liten framtidsönskan för kommunens näringslivsutveckling.
Så här ser det ut i kommunen år 2023;
Flens kommuns företagsklimat har fortsatt att
utvecklas och den senaste mätningen visar på ett gott sam
arbete mellan kommunens företag och kommunen. Återigen
placerar sig kommunen på topp 100 listan i Sverige, denna
gång på plats 75.
De största förbättringarna har gjorts inom service till
företag och attityder till företagande bland såväl allmänhet,
tjänstemän och politiker och det sammanfattande omdömet
ligger på ett högt betyg, 4.3!
NKI, nöjd kund index ligger i topp inom Stockholm
Business Alliance (SBA), framförallt inom bygg- och miljö
frågor där Flens kommun fått pris två år i rad som bästa
kommun inom SBA.
Volvo Parts flytt till Talja har lett till en positiv utveckling
av industriområdet på Talja där det nu finns bensinstation,
en anläggning för biltvätt, vägrestaurang och fler industrier
än tidigare. Tisteln, ett nytt handelsområde där Jysk, Jem
o Fix, Dollarstore och fler sällanköpsbutiker etablerat sig
växer sig allt starkare.
Inflyttningen till kommunen av arbetsföra människor
ökar ständigt och bostadsbyggandet i Sparreholm och
Malmköping står för en stor del av denna inflyttning.
Alltsedan fiberutbyggnaden färdigställdes har arbetspendlingen ökat i kommunen denna gång till en nivå där vi
numera försörjer stora delar av södra Stockholm med kvalificerad arbetskraft som bor i Sörmlands Hjärta men jobbar
i storstadsregionen.
Sveriges glasshuvudstad levererar ständigt positiva siffror
kring besöksnäringen där glasscaféet och outletförsäljningen
slagit nya rekord även detta år.
Framtidsbruket som alltsedan 2018 dragit till sig fler
och fler aktörer inom matnäringen har precis utnämnts till
Sörmlands matcentrum av regionen vid den årliga matfestivalen som nyligen gick av stapeln i Hälleforsnäs.
Vid den senaste näringslivsgalan på Hedenlunda enades
de närvarande företagen och kommunens representanter om
att föreslå till kommunstyrelsen att kommunens näringslivs
kontor, där Forum Flen och kommunens näringslivsutvecklare arbetar tillsammans, ska anamma samma arbetssätt som infördes inom turismverksamheten 2019 vilket
kommer innebära mer besök på företag och bättre dialog.
En riktigt god jul 2018
önskar
Mikael Larsson,
Näringslivschef
Flens Kommun

Styrning och ledning av komplexa organisationer
www.publicpartner.se
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Tiden går fort när m

Vi tog
chansen
och har
inte ångrat
oss en
sekund!

’’
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man har kul
För 21 år sen startade Kvalité Häst & Hund
i Flen sin verksamhet i en liten lokal vid
infarten till Öja längs med Katrineholms
vägen. Under åren som gått har företaget
tagit både några små steg men även
några stora kliv framåt. Forum Flen blev
nyfikna på om det är något mer på gång
framöver så vi tog en sväng ut till Lida Gård
för en pratstund med Hannah Larsson, en
av ägarna till företaget.
sen starten vid lokalen längs med Katrineholmsvägen
har Kvalité Häst & Hund under flera år haft sin butik på
Kyrkvägen i Flen. Verksamheten har varit riktad framför
allt mot försäljning av häst och hund produkter men även
märkeskläder har varit kända varor sen de gjorde entré i
verksamheten. Det stora klivet kom för fyra år sedan då
en man en dag besökte butiken och frågade Hannah om de
ville flytta ut till Lida Gård.
– Det var inte ett jättelätt beslut, men vi tog chansen och
har inte ångrat oss en sekund. Nu har vi drivit företaget i 21
år. Det känns som att det var igår vi började. Det har varit
och är en häftig resa. Tiden går fort när man har kul, säger
Hannah.
Sen flytten har kunderna ökat markant och idag finns
här ett fullt sortiment med märkeskläder för mode, jakt,
fritid och inredning m.m. Häst- och hundprodukter av alla
de slag finns så klart kvar sen tidigare. Idag är Lida Gård ett
populärt utflyktsmål, både för invånarna i kommunen men
även för långväga gäster som stannar för att shoppa och äta
i restaurangen. Butiken är idag Sörmlands största ridsportsbutik samt Sveriges största butik av Barbour kläder men
Hannah och Kerstin Olsson den andra delägaren har inga
planer på nöja sig med det utan jobbar ständigt med att
utveckla företaget.
– Vi har flera olika evenemang och aktiviteter här under
året, vilket går bra att läsa mer om på vår hemsida. I år
har vi också valt att erbjuda jultallrik med Sörmländsk
tema som har varit mycket uppskattat. Till det kan man
dricka sörmländska drycker från bland annat Nils Oscar
och Malmköpings Snaps, säger Hannah.
Runt om Lida Gård finns fina vandringsleder och utflyktsmål i naturen bara ett stenkast från Stenhammar slott.
– I sommar har vi satsat på aktiviteter för barn med
Vilsestigen i samarbete med Civilförsvarsförbundet och en
naturpark för de minsta. Snart är också vår nya konferensdel färdigbyggd med plats för cirka 50 sittande gäster, säger
Hannah.
Det händer grejer kan vi konstatera ute på Lida Gård och
hos Kvalité Häst och hund. Om du är på utflyktshumör ska
du inte missa Hannah och Kerstins butik. Här kan du hitta
de rätta julklapparna och samtidigt njuta av en jultallrik
med Sörmländsk tema. Här finns det mesta för alla. u

VOLVO V90
CROSS COUNTRY
MED EX TR A ALLT

VOLVO V90 CROSS COUNTRY SPECIAL EDITION
Maximera körupplevelsen med en 12,3-tum förardisplay,
elektriskt infällbara ytterbackspeglar, Metallic och Klimatpaket
med bränsledriven värmare, eluppvärmt baksäte samt automat.
Prisexempel Volvo V90 Special Edition
Cross Country D4 AWD , 190 hk, aut

Pris
388 800:-

Privatleasing
4 775:-/mån

Erbjudandet gäller t.o.m 31 dec 2018. Förbr. l/100 km bl. körn: 2,1–8,3. CO 2: 47–192 g/
km. Volvo Incl. Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal
och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavg.
Försäkring och transportstyrelsens avg. tillkommer. Prisex. beräknas på 1 500 mil/år och
10% kontant. Med reservation för ev. felskrivningar. 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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»Sörmlands Sparbank ingen vanlig bank.«

Var med och gör gott för bygden!
Sörmlands Sparbank är ingen vanlig bank. Vi
tar nämligen en del av vår vinst och bidrar till ett
Sörmland som är attraktivt att besöka, bo och
verka i.
Här i Flen har vi till exempel delat ut 127 000
kronor till grundskolan och gett 500 barn möjlighet
till lärorika studiebesök och utflykter under året. Vi
har också sponsrat drygt 20 föreningar inom kultur
och idrott och stöttat Flens världsorkester.

Tack till alla kunder för ännu ett år där vi tillsammans
gjort massor av bra saker!
Inte kund i Sörmlands Sparbank? Det borde du
vara. Genom ditt val av bank kan du vara delaktig i
att stärka lokalsamhället.
God jul!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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Pelle Kinnvall och Ann Kinnvall

Längs med landsvägen strax utanför
Sparreholm pekar en skylt som talar om att
kör du in här så hamnar du hos G. Kinnvall
AB. Det är dit Forum Flen är på väg denna
förmiddag för en träff med ägarna Ann
och Pelle Kinnvall.

I en värld av
två stora leenden möter oss i entrén till G Kinnvalls
lagerlokal i utkanten av Sparreholm. Vi tackar hjärtligt för
mottagandet och börjar genast ta oss in i en värld av rör där
guiderna Ann och Pelle Kinnvall lotsar oss fram.
– Det var min farfar Gustaf Kinnvall som för KIFA
(kirurgiska fabriks AB räkning) startade företaget i en villa
i Enskede 1941. I början så tillverkade han flergångskanyler
till sjukvården men när engångskanylen introducerades
fanns ingen möjlighet att hänga med för ett litet företag.
1951 startades G Kinnvall AB då han kom på idén att lager
hålla rör eftersom rören redan fanns på lager, säger Ann.
Det är lite svårt att greppa att det är ett hål rätt genom
de allra minsta rören som inte är större en ett stift på en
kulspetspenna. Vilka är då kunderna undrar vi.
– Vi tillverkar inte rören här utan lagerhåller dem. Största
kunderna är inom verkstadsindustrin som använder rören
till t.ex. munstycken, temperaturgivare, flödesmätare och
gasledningar. Företag inom medicinteknisk forskning och
utveckling är också stora kunder där rören används till
sprutor, olika slangar, analysinstrument och olika operationssätt så som biopsitekniken, ballongsprängning och
prostatakanyler. Vi har också kunder som använder rören
till fiskedrag och någon till tonarmen på grammofonspelare,
säger Pelle.
När Gustaf dog 1975 tog hans son Hans över. När företaget började växa så flyttade Hans verksamheten till Danderyd. Under denna tid hade han också precis som många
av oss andra förälskat sig i Sörmland. Då företaget började
växa ur sin lokal i Danderyd så var det dags att se sig om för

RÖR
något annat. Valet föll på Sparreholm och sen 1992 huserar
man i den här lokalen som från början var ett mejeri som
försåg Sparreholms slott med mejeriprodukter.
– För oss är det här en perfekt plats, en vacker miljö
med närhet till storstäderna. Vi har haft kunder här på
besök från utlandet och de är helt tagna av Sparreholm och
miljön runt oss. Vi ångrar inte att vi flyttade vår verksamhet hit till Sörmland och kan varmt rekommendera det till
andra företag som går i de tankarna. Vi har också planer på
att utveckla vår fastighet i Sparreholm med uthyrningsrum
för kontorsverksamhet för den som letar efter en ny arbetsplats, säger Ann.
G Kinnvall AB’s sortimentet har vuxit och omfattar idag
cirka 180 olika dimensioner av rostfria och syrafasta rör
plus rostfri tråd, klämringskopplingar och titan. Deras
huvudleverantörer finns i Japan, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Sydkorea. Eftersom man har hela världen som
marknad finns det en viss oro att det pågående handels
dispyterna runt om i världen ska sätta krokben för verksamheten.
– Vi känner en viss oro för vad presidenten i USA har dragit
igång med. Vi åkte nyligen på en 25-procentig tilläggstull
för alla våra importer utanför Europa t.ex. Vi hoppas att de
ska lösa detta på ett förnuftigt sätt, säger Ann.
Det är dags för oss att ge oss av och vi tackar för besöket
med tanken att nästa gång det är dags för en vaccinationsspruta så kan den ha utvecklats av rör från G Kinnvall AB
i Sparreholm. Vi har verkligen spännande och duktiga företagare i vår kommun. u
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På rätt väg Men mycket

I oktober presenterade svenskt näringsliv sin årliga
undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Den
visar en klar förbättring av näringslivsklimatet i Flens kommun, även om vi fortfarande ligger på den undre halvan
bland alla 290 kommuner. Undersökningen är omdebatterad bland annat för att mäta strukturella faktorer som
är svåra att påverka eller för att underlaget (97 företagare
som svarade i Flen) är för tunt för att slutsatser ska kunna
dras. Rankingen får ändå stort medialt genomslag när den
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presenteras och många hävdar att
den över tiden visar i vilken riktning
näringslivsklimatet utvecklas i en
kommun. Sedan bottennoteringen
2013 har Flens kommun för varje år
klättrat i rankingen och tog i årets
mätning ett förbättringskliv på 30
placeringar. En stadig förbättringskurva som indikerar att de senaste
årens förbättrade samverkan mellan
kommunen och näringslivet ger
resultat. Undersökningen finns i sin
helhet på www.foretagsklimat.se
Rankingen innehåller totalt 18 fak
torer som viktas olika tungt. 2018
års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till
företagen som genomfördes under perioden januari – april
2018 och ytterligare en tredjedel på offentlig statistik.
Bland de faktorer som tynger i vårt fall finns statistikuppgifter som visar ”andel i arbete” och graden av ”marknadsförsörjning”, dvs hur stor andel av hushållens inkomster
som kommer från den privata sektorns företag och organisationer. I bägge fall finns betydande strukturella utmaningar i vår kommun som ger oss uppförsbacke i mätningar
av detta slag. Men, enkätsvaren pekar också på frågor om

återstår
attityder till företagande. Faktorer som är lättare att påverka.
Här visar årets undersökning t.ex. att företagarna tycker att
skolans attityder till företagande förbättrats. Även kommun
politikernas attityder har blivit mer företagsvänliga, om
man får tro enkätresultaten. Den faktor som får den enskilt
största förbättringen är företagarnas bedömning av ”kommunens tillämpning av lagar och regler”. I det här avseendet
visar undersökningen på en klättring med 109 placeringar
från förra mätningen. Kanske ytterligare ett resultat av en
fördjupad samverkan mellan kommunen och det lokala
näringslivet?
Däremot rankas ”allmänhetens attityder till företagande”
i Flens kommun bland de lägsta i landet (plats 266 om
enligt undersökningen). Här torde det finnas åtskilligt kvar
att göra för att lyfta företagens betydelse för att Flensbygden
ska vara en bra plats att bo och leva i.
Ett bra näringslivsklimat ligger i allas intresse. Vi går
långsiktigt åt rätt håll, alltså. Och vi kan glädjas åt att det i
år blev ett större lyft än tidigare år. Utan att vara nöjda. Vi
vill en fortsatt positiv utveckling av näringslivsklimatet och
en ännu bättre rankning nästa år. Sannolikt kan vi alla dra
vårt strå till stacken genom att i än högre grad uppmärksamma och vara stolta över de många företag och företagare
i vår kommun som förutom att svara för en betydande del
av sysselsättningen också levererar varor och tjänster som
efterfrågas långt utanför kommunens gränser. u
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Hotel Malmköping,
med smak av Sörmland
Snart är julen här och en av de största
traditionerna, julbordet, skall dukas upp.
Vi är många som skall njuta av skinka,
korvar, sill och must mer än bara en gång.
Forum Flen har gjort ett besök hos Hotel
Malmköping för att se och lära vad det
Sörmländska julbordet har att erbjuda.
hos sure hotel collection by Best Western hotellet,
Hotel Malmköping planeras det just nu för fullt inför den
stämningsfulla julmånaden. Det är snart dags för juldelikatesserna att serveras och då krävs det redan nu omsorg och
planering, speciellt för köksmästaren Johan Hellfeldt.
– Det blir ett klassiskt julbord med Sörmländska smaker.
En nyhet på årets julbord är t.ex. vildandsbröst från vår
ägare Rolf Lydahls gård, Sofielunds Gård.
Johan startade sin karriär via utbildningen Restaurangoch måltidskunskap i Grythyttan och har sedan dess jobbat
på bland annat Dufweholms Herrgård, Engsholms slott,
Sandvik gård men även utomlands i Frankrike.
– Jag hade lovat mig själv att testa på att jobba ett tag
utomlands och eftersom min bror då bodde i Paris så föll
lotten ganska enkelt på Frankrike. Det var ett roligt äventyr
och var mycket lärorikt och utvecklande.
Numera bor Johan tillsammans med sin familj i Katrineholm och sen ett år tillbaka är han köksmästare på Hotel
Malmköping.
– Vi arbetar mycket med det vilda köttet och vi försöker
använda så mycket lokala råvaror som vi bara kan. Det är
en stor och viktig del i vår verksamhet, säger Johan.
Kajsa Ekstrand, sälj och bokningschef på hotellet är nöjd
med året som gått. Konferenserna har ökat och sen företaget började med mindre event så är Malmköpingsborna
även flitiga gäster.
– Det har varit ett bra år och vårt samarbete med Best
Western har varit väldigt lyckat. Övernattningarna har ökat
så vi känner starkt framtidstro. Under 2019 ska vi fortsätta
med små som stora event för allmänheten. En nyhet är vår
trettondagsmiddag men först ska vi stöka av julen, säger
Kajsa.
Hotel Malmköping ligger bara 30-40 minuter från flertalet städer och orter i regionen så har du ännu inte bokat
årets julbord, passa då på att smaka på Sörmland och gör
ett besök på Hotel Malmköping. u
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Kajsa Ekstrand och Johan Hellfeldt

S LEN
ÄR GRATIS!
Ring Ove Fredriksson på 070-238 17 89
eller e-posta till ove@flenssolel.se
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•SOLCELLER• R ÅDGIVNING • UTBILDNING

REMNELIUS 2018

Men inte en solcellsanläggning.
Hur dimensioneras den effektivast?
När är solcellsinvesteringen intjänad?
Ove Fredriksson är din givna samarbetspartner inför en solcellsinstallation på
din villa, gård eller bostadsrättsförening.

Den perfekta julklappen till dig själv
eller någon du bryr dig om!

Tel. 010-12 96 002 www.gymborsen.se
Bolmängsgatan 7A
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AB El & Ventilation Sörmland
AB Niltryck Offsett & Pappershandel
(Linderoths Tryckeri AB)
Actic Flen
Arcus Data
Balovi 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
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
Gymbörsen
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
Jobbex AB
Johannisdals Café
JoJ Consult i Mälardalen AB
(Värmepumpskillen)
Kubalski Trading AB
Kvalité Häst & Hund AB och Lida Gård

Landsbergs
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
Ringblomman
Rådek KB
Salong Lisa
Skebokvarns Åkeri AB
Skobes bil
Skolbolaget AB
Skylt och Reklam i Flen AB
Sofielund
Solör Bioenergi AB
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
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!

