
Näringslivskontoret flyttar 
Sedan 3 december har Näringslivskontoret 
i Flen ett nytt kontor nere på Järnvägsho-
tellet i Flen, ingång mot parkeringen vid 
järnvägen. Detta görs i ett led att komma 
närmare er företagare och därmed vara mer 
tillgänglig för besök.
Kontaktuppgifterna är desamma via mail 
och telefon men platsen är ny.
Hör gärna av dig och titta ner för ett besök.

Företagsbesök
Vi kommer fortsätta med våra planerade
företagsbesök under 2019. Varannan tisdag 
eftermiddag besöker kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefen och näringslivs-
chefen ett företag i kommunen.
Vill du också att vi skall komma till dig för att 
lyssna på ditt företags historia, villkor eller 
funderingar inför framtiden?
Hör av dig till mikael.larsson@flen.se så 
bokar vi in er.

Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
December 2018

Save the dates
Här kommer några datum att hålla reda på så här i slutet av året och inför 2019;
7 december - Morgonsoffa i Katrineholm
12 december - Företagsfrukost på Skjortan i Flen i samarbete med Forum Flen, frukostvärd 
är Sofielunds fastigheter och Hotell Malmköping
1 februari 2019 - Morgonsoffa Folkets park i Vingåker
6 februari 2019 - Företagsfrukost på Skjortan i Flen i samarbete med Forum Flen, fru-
kostvärd är Tillväxt i samverkan, ett projekt för vår region för bättre kompetensförsörjning
20 mars 2019 - Företagsfrukost på Skjortan  i samarbete med Forum Flen
5 april 2019 kommer Morgonsoffan till Framtidsbruket i Hälleforsnäs
Jag återkommer på det nya året med fler viktiga datum för företagsamma människor i 
kommunen.

Etableringar
Bygglovshandlingar är inlämnade av 
Sofielunds fastigheter för att bygga 
lägenheter och butikslokaler vid södra 
Kungsgatan, mellan Runda banken och 
södra Kungsgatan 6 - 8 i kvarteret Degeln. 
Byggstart är beräknad till våren - 19.
Markförvärv har skett på Öja för utökning 
av två verksamheter som redan finns där.
Bygglov har lämnats in för gamla 
Kefafabriken bakom Willys, där hoppas vi 
att det kommer detaljhandel till 
sommaren.

Mikael Larsson
Näringslivschef

mikael.larsson@flen.se
Tel: 0157-43 01 40

Med önskan om en God vit 
jul och ett företagsamt 2019


