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Hej vänner, 
Flen blir huvudstad… Sveriges glasshuvudstad, stort 
och kul för Flen.

Det innebär att GB gör ett glassmuseum, en outlet 
och ett glasscafé som man kommer hitta vid Godsmagasinet.

Våren kom med besked och vi fick en underbar påskhelg med 
sommarvärme. Även om vi älskar sol och värme så är det regn vi 
behöver. 

Vad har vi då jobbat med sen sist i Forum Flen?!
Hela 2018 har vi jobbat med den nya näringslivstrategin som 

vi jobbade fram tidigare. Vi jobbar efter en bra plan och det 
känns som det händer mycket positivt. Det känns spännande 
och fantastisk roligt att få se hur vi växer i kommunen både med 
företagande och invånare.

När våren och sommaren kommer ökar Flens befolkning med 
40 procent. Vi ser en stor tillströmning på turist- och besöks-
näringen. Som ni vet och som ni kan läsa i denna tidning så finns 
det mycket att besöka och göra i hela kommunen.

Boka in 17-18 maj i kalendern, då är det dags för Fest i Flen. 
Torsdagen den 16 maj tjuvstartar vi Fest i Flen med en närings-
livskväll för företagare som vi i Forum Flen står som värd för. 

En uppmaning till er alla är att 
ni ska försöka passa på att besöka 
oss i näringslivet när vi skapar 
aktiviteter, vi blir så glada när ni 
besöker oss. 

Tillsammans är vi starka!
Njut nu av våren och sommaren 

i vår underbart vackra kommun.
Har du/ni frågor om vad vi  

jobbar med i Forum Flen eller om 
du har idéer om hur vi ska bli star-
kare, tveka inte att kontakta oss i 
Forum Flen, info@forumflen.se

Jag och Forum Flen önskar er 
en underbar sommar i Sörmlands 
hjärta, Flens Kommun. u

HANNAH LARSSoN
ordförande Forum Flen
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Jag vill faktiskt väcka upp oss alla med insikten om att vi har 
ett gemensamt ansvar att informera och hjälpa vår kom
mande arbetskraft att få information om vilka kompetenser 
vi söker och vilka yrken det finns idag, och framåt, bland 
våra företag.

Vi vet, särskilt i vår kommun, att det har varit svårt att 
få elever att söka de yrkesprogram som finns, men vi som 
företagare måste också hjälpa till att marknadsföra dessa 
möjligheter.

Vad kan och vad bör vi göra? 
Jag kommer ihåg när jag själv var ung, (för väldigt många 

år sen) när klassen fick åka på studiebesök i tidig ålder till en 
arbetsplats, senare även ha prao och praktik för att få en idé 
om vad det innebär att vara på en arbetsplats.

Nu har det återigen blivit obligatoriskt att alla elever i 
årskurs 8 ska göra PRAo.

Se det inte som en börda, utan ta chansen och ta emot en 
praoelev eller praktikant! Det kan vara din framtida arbets
kraft! Jag är övertygad om att om kommunen och skolan 
har framförhållning och ger oss chansen att kunna planera 
för PRAo elever så kommer vi tillsammans kunna lösa det.

Det är ett gyllene tillfälle för både oss som arbetsgivare, 
men även som en ev framtida arbetstagare, att lära känna 
och få en möjlighet till att berika varandra. Vad kommer 
morgondagens personal ställa för krav? Hur blir man en 
attraktiv arbetsgivare även i framtiden? Hur går tankarna 
på dagens ungdomar? Vi kanske kan väcka intresse för våra 
yrken att utbilda sig till något som dom inte visste fanns.

Vi har mycket att lära och dagens ungdomar är vår  
framtid. Jag hoppas även få se ett blomstrande UFföre
tagande inom vår kommun, för det är verkligen en chans 
till ytterligare blivande arbetsgivare, men även att fler får 
insikt om vilka möjligheter och utmaningar det är att driva 
ett företag.

Sitt inte och vänta på att någon annan ska ta sig an 
detta, vi måste alla hjälpas åt tillsammans! Gör det nu!

Med hopp om en grönskande vår så vill jag passa på att 
önska er alla en härlig sommar.

Marie Svensson
Tjeders

framtidens arbetskraft?
LeDAre

Har du också funderat på hur just ditt  
företag ska locka till sig kompetent  
arbetskraft? Kommer vi ens att få tag på  
utbildad personal inom de yrken vi söker?

Vi kör även gratis gruppträning
i Sveaparken under Fest i Flen!

LÖRDAG 18/5 11.00 - 16.00
ÖPPET HUS OCH GRATIS TRÄNING

Blad, böcker,
broschyrer

0151-130 90  • www.linderothstryckeri.se 0157-147 80

Vi trycker det DU behöver
NÄR du behöver det.
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Upplev Sörmlandshjärta!
 
Välkommen till Sörmlands hjärta  
– en plats för upplevelser och återhämtning. 

Staden Flen är omgiven av sju mindre orter som 
alla bidrar till att göra Flens kommun inbjudande 
och välkomnande. Flen är känt som glasstaden med 
glasstilverkaren GB Glace mitt i centrum. 

Slott och herrgårdar, 170 sjöar, en trivsam köping 
med välbesökta marknader, handel i gammal bruks-
miljö, lokala matproducenter och kulturarrangörer 
samsas alla i den undersköna natur som omger Flens 
kommun. 

www.visitflen.se
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• HOTEL MALMKÖPING - MORS DAG-BRUNCH
Säsongsinspirerad buffé med primörer och många 
lokala godsaker. 
Boka via 0157-24580. info@hotellmalmkoping.se
TID: 26 MAJ 11-15

• AFTER WORK PÅ HOTEL MALMKÖPING! 
Det serveras Hamburgare och god dryck.
TID: 31 MAJ KL 16

• FLENS SOMMARTRÄFF
TID: 1 JUNI 12-21
Plats: Hammarvallen, Flen
Aktiviteter: Bilutställning, burnout tävling, live band, 
servering och mycket mer.
Arrangör: Flens Bowlingcafé

• MUSIK PÅ TERRASSEN!
MALMKÖPINGS BAD & CAMPING 
Tid: Från lördag 15 juni och varje fredag och lördag 
under sommaren till och med den sista augusti då 
det blir säsongsavslutning. Gästartister och band 
presenteras på Facebook: Malmköpings-Bad-Cam-
ping
Plats: Malmköpings Camping

• GAMMALDAGS MARKNAD
TID: 25/5 MELLAN 9-16
Plats: Malmköping
Gammaldags Malmköpings Marknad med årets 
tema: Kulturen i Sörmlands hjärta med många 
kulturinslag och traditionella knallar. 
Arrangör: Malmköpingsortens Hembygdsförening

• MALMAMARKEN 2019 MALMKÖPING
FREDAG 26 JULI. På scen: Albin Johnsen
LÖRDAG 27 JULI. På scen:  Final i Sveriges Radios 
musiktävling P4 Nästa Sörmland.
Fem finalister framför sina bidrag från scenen och 
tävlar om en plats i riksfinalen,
På scen:  Lili och Susie och TimeMachine. 
SÖNDAG 28/7. Mojje ( barnprogram). 

• MARKNADSMENY 26-28/7
Hotel Malmköping
Fredag 26 juli och Lördag 27 juli 12:00 samt söndag 
28 juli 12:00 -14:30   
Välkomna att avnjuta en lunch eller middag från 
Hotel Malmköpings meny i restaurangen eller på den 
stora terrassen. 

• TEATER KLÄMMAN -  JULI-AUGUSTI
Kulturoas med restaurang & fullständiga rättigheter
Plats: Fridals gård, Mellösa
Teater Klämman och ger konsterter/föreställningar 
med olika artister och grupper 4-5 kvällar i veckan 
under juli och augusti. För uppdaterat program hänvi-
sas till hemsidan http://teaterklamman.se

• MUSIKAL PÅ KOLHUSTEATERN: OLIVER! 
Oliver! är baserad på Charles Dickens folkkära 
klassiker “Oliver Twist” med text och musik av Lionel 
Bart. Historien om Oliver Twist är en tidlös klassiker 
som trollbundit människor i nästan 200 år och nu 
är det äntligen dags för Oliver, Dodger, Bill Sykes, 
Nancy och Fagin och hans gäng att inta Kolhuset.
Tid: onsdag till söndag mellan 19 JULI OCH 10 
AUGUSTI
Bruksallén, Hälleforsnäs. kolhusteatern.se
Arrangör: Kolhusteatern

• CAPAROL FÄRG FLEN
ÖPPETTIDER: Måndag-Fredag 9-18 00, Lördag 9-14
Söndag 10-13 
Norra Kungsgatan 7, Flen

• VALLINSKA BOKHANDELN
ÖPPETTIDER: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 10-14
Norra Kungsgatan 4, Flen

• ORRESTA GÅRD
Café med hembakat i historisk miljö.
Byggnadsminne, konferens, café med konstgalleri.
ÖPPETTIDER: Söndagar 12-16
Besöksadress: Orresta gård, Orrestagatan 5, Flen

Sommartips 
från Forum Flens medlemmar

Fler tipshittar du

på https://flen.se/uppleva-gora

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

Prisexempel                   Kampanjpris                   
Volvo V60 Cross Country Spec. Edition                     369 900:-                      

VOLVO V90  
CROSS COUNTRY

MED EXTRA ALLT

Erbjudandet gäller 2 jan–30 jun 2019. Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 5,9–6,6. 
NEDC korr: 5,1–5,4. CO2, g/km. WLTP: 155–173. NEDC korr: 135–143. Miljöklass 
Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Läs mer på volvocars.se

NYA VOLVO V60 CROSS COUNTRY SPECIAL EDITION

Nya Volvo V60 Cross Country är välutrustad redan i sitt stand-
ardutförande. Med Special Edition får du mångsidiga Volvo On 
Call som ger dig full koll på din bil. Dessutom klimatpaket så att 
du kan starta värmaren med mobilen och då behöver du aldrig 
mer skrapa rutor.

NYA VOLVO V60 CROSS COUNTRY
MED KLIMATPAKET OCH VOLVO ON CALL



änTLIGen vår!
En liten ovanlig början på krönikan, men som vi har längtat 
efter vårens fina dagar.

Det känns också som om våren kommit till företagandet 
i kommunen – fler nystartade företag än på länge, tydliga 
framgångar vad gäller etableringar och framför allt, nöjdare 
företag gällande kommunens service till företagen.

Vid den senaste mätningen från Stockholm Business  
Alliance har Flens kommun ökat i Nöjd Kund Index jäm-
fört med tidigare år. Vi har nu ett NKI på 73, vilket enligt 
Sveriges Kommuner och Landsting är ett högt betyg, förra 
året låg vi på 67.

Nu ska vi inte slå oss till ro med detta utan snarare jobba 
ännu mer på att förbättra service, tillgänglighet och rätts-
säkerhet för företag och medborgare när det gäller myndig-
hetsfrågor.

FLen och FrITIDhuSTurISmen
Flens kommun och region Sörmland har tillsammans gjort 
en utredning kring fritidshusturismen i länet.

Visste ni att Flens kommun, procentuellt sett, har flest 
fritidshus av alla kommuner i Sörmland?

2 700 fritidshus varav drygt 1 200 ägs av människor som 
bor i Stockholms stad! Vi ser detta som en stor potential för 
framtida bosättningar och etableringar i kommunen.

Studien presenterades vid en workshop i Hälleforsnäs 
den 9 april och nu ska vi ta upp den med politiken och kom-
munledningen för att sätta en strategisk marknads föring  
kring detta.

unILever/ GB
Kan nog inte skriva en krönika i dessa tider utan att nämna 
Sveriges största glasstillverkare som vi har äran att ha i 
kommunen.

Från att ha varit en stängd fabrik, jobbar nu företagsled-
ningen och kommunens ledning på att göra tillverkningen 
mer tillgänglig.

Den 17 maj kommer GB att öppna ett nytt besöksmål i 
kommunen, ett glasscafe med försäljning av glass, så kallad 
outletförsäljning, ett lekland och en utställningsarena med 
glasstema till att börja med. Årets glassfestival i samband med 
Fest i Flen kommer i år att gå av stapeln i godsmagasinet i 
Flen, det senaste tillskottet på vår besökskarta.

Unilever/GB hyr godsmagasinet av Flens kommunfastig-
heter och vi ser med spänning fram emot öppningen av 
detta.

Med en önskan om en fort-
satt varm och företagarvänlig 
vår och sommar passar jag på 
att hälsa Er alla välkomna till 
Fest i Flen den 17 – 18 maj.

Nytt för i år är en After Work 
för företag den 16 maj med 
intres santa föredragshållare.

Trevlig sommar!

MIKAEL LARSSoN,  
Näringslivschef 
Flens Kommun
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närInGSLIvScheFen hAr orDeT

S    LEN
ÄR GRATIS!
Men inte en solcellsanläggning. 
Hur dimensioneras den effektivast? 
När är solcellsinvesteringen intjänad?
Ove Fredriksson är din givna samarbets- 
partner inför en solcellsinstallation på
din villa, gård eller bostadsrättsförening.
Ring Ove Fredriksson på 070-238 17 89 
eller e-posta till ove@flenssolel.se
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•SOLCELLER•RÅDGIVNING•UTBILDNING 

Väl mött i vår värld!
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nInA hAr över 15 årS erfarenhet 
av företagsevent och kulturliv via sitt 
arbete med Cirkus Cirkör i Botkyrka.  
Det började med ett examensarbete  
hos Cirkör via utbildningen på Mälar-

dalens Högskola 2002 och sedan dess har hon producerat 
evenemang i Sverige, Europa, övriga världen och även  
arbetat med Nobelfestens underhållning 2012. Martin är 
en mångsysslande entreprenör och innovatör som bl.a.  
tävlade med sin uppfinning TreKorv, den trekantiga grill-
korven som tog sig till semifinal i TV4:s program Uppfin-
narna för ett par år sedan. De båda träffades under skol-
tiden på MDH och har nu flyttat tillbaka till Sörmland och 
Dunker, laddade att driva sin upplevelseverksamhet.

– Det är ett stort kliv för oss att satsa på det här men vi 
har lång erfarenhet av stora event och med den här anrika 
mjölkgårdens lokaler och miljö finns alla möjligheter, säger 
Martin.

Affärsidén går i grunden ut på att korsa olika kunskaper  
och kompetenser för att skapa nytänkande då de driver 
eventbyrå med egna lokaler. I brytningspunkten av kun-
skaper sker det något magiskt och där uppstår nya tankar, 
innovationer helt enkelt. Nina har länge arbetat med att slå 
ihop näringsliv och kulturliv och sett vad det kan leda till. 
Idéfarmen vill visa att värdet av kulturen är mer omfattande 
än många förstår.

– Tillsammans bildar vi ett starkt lag i vårat livsstils-
företag. Vi både bor och verkar på farmen och det är viktigt 
för oss att alla har roligt kring det som händer här. Därför 
vrider och vänder vi på tillvaron, så vi inte missar någon 
synvinkel. För att hålla oss á jour med vad som händer i 
kulturlandskapet bjuder vi in kulturskapare, gärna från 
hela Europa och övriga världen, till det vi kallar ”Artist in 
Residence”. Att artister får tid och rum på Idéfarmen att 
utveckla sina verk. Ett exempel var när M.P.A.C. förra som-
maren spenderade två veckor med att vidareutveckla sin 
scenshow Hairy Tales till barnföreställningen Håry Story. 

Som avslutning blev det premiär av Håry Story inför fullsatt 
publik, säger Nina.

Den 11-12 maj är det Sten- och Smyckemässa och på 
Nationaldagen 6 juni invigs en helt ny skulpturpark på Idé-
farmens mark.

Invigningen av skulpturparken ARTfarm blir den stora 
kulturhändelsen för i år. Det är en 15 minuters vandring 
med lokala konstnärers verk. Parken är öppen hela som-
maren, dygnet runt och tanken är att du ska kunna komma 
ut för en picknick i kulturlandskapet.

– Det är första året parken är igång så vi är väldigt ner-
vösa över hur det kommer bli. Årets tema är ”Playground” 
men vi har ingen aning om vad de olika konstnärerna ska 
ställa ut. Så vi bygger själva en installation vilket blir en 
slags självplågar-gunga med bord att äta sin picknick på, för 
den som vågar, säger Martin. u

Nina och Martin Wande 

flyttade med familjen 

till Dunker med ett mål 

i sikte. Att bygga upp 

den självklara platsen 

för nytänkande, platsen 

de nu kallar Idéfarmen. 

en farm av idéer
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Så här en BIT in i 2019 kan Forum Flen se med tillförsikt på  
framtiden. 2018 var ett viktigt år för Forum Flen och för arbetet  
med att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i Flens  
kommun. Förutom att vi fått en bättre stadga i föreningens 
arbete genom en verksamhetsplan och en bättre långsiktig-
het i föreningens ekonomi, har Forum Flen bland annat

nu jobbar vi vidare  
– för näringslivsklimat och företagande i sörmlands hjärta!

•	 varit	pådrivande	i	tillskapandet	av	kommunens	närings
livsråd, där kommunledning och företrädare för det  
lokala näringslivet nu tar tag i gemensamma utveck
lingsfrågor av betydelse för kommunens näringsliv.

•	 tagit	 ytterligare	 steg	 i	 det	 kontinuerliga	 samarbetet	
med kommunens näringslivskontor, t ex i planering och 
genomförande av gemensamma aktiviteter och i ett  
gemensamt nyhetsbrev med vittnesmål om framgångs
rika företag i kommunen.

•	 varit	aktiva	inför	det	allmänna	valet	i	september	genom	 
att uppvakta samtliga partier i kommunfullmäktige 
med frågor om partiernas syn på företagande och  
näringslivsklimat. Glädjande nog svarade samtliga  
partier och vi har nu många löften från partierna om 
att på olika sätt stödja det fortsatta arbetet med att  
ytterligare förbättra näringslivsklimatet.

•	 träffat	ett	nytt	samarbetsavtal	med	Flens	kommun	som	
sträcker sig fram till och med 2021.

•	 varit	pådrivande	i	arbetet	med	att	förbättra	samverkan	 
mellan skolan och företagen, ett arbete som nu tas  
vidare, bland annat genom ett bättre samarbete i  
frågor om praktikplatser.

•	 kartlagt	behovet	av	särskilda	insatser	för	industriföreta
gen i kommunen.

•	 ökat	samarbetet	med	Ungt	Företagande	(UF)	och	med	
Nyföretagarcentrum. Allt i syfte att stödja unga företa
gare och nyföretagande i kommunen.

•	 ordnat	totalt	åtta	stycken	medlemsträffar	och	närings
livsträffar med angelägna företagarfrågor, med teman 
som GDPR, turismföretagande, jämförelser med andra 
kommuners näringslivsarbete (Trosa), samt nyetable
ringar. Flens kommun, Hotel Malmköping, Sörmlands 
Sparbank och Lida Gård har varit generösa och ställt 
upp som frukostvärdar för våra näringslivsträffar. Ett 
särskilt tack till er!

Under 2018 var också Forum Flen med och arrangerade 
Bygga Bo och hälso Mässan med 96 utställare och över 
1800 besökare under en dag. 

I föreningens vardagliga arbete har det också handlat 
om att (som vanligt) samverka med – och påverka - andra 
aktörer av betydelse för det lokala näringslivet; KFV Mark-
nadsföring, Postnord, Tillväxtsamverkan Västra Sörmland, 
landsbygdsrådet, m fl aktörer.

Därutöver har denna tidning, Forum Flen Magasinet 
distribuerats till hushåll, företag och sommargäster vid två 
tillfällen under året.

BrA kAn BLI BäTTre
Nu satsar vi vidare. Visionen är att vi 2025 ska kunna säga 
så här om föreningen:

Forum Flen gör skillnad. Föreningen är en av de vikti-
gaste förklaringarna till den positiva utvecklingen av Flens 
kommun. Föreningen har en betydande del av företagen 
som medlemmar och bidrar starkt till det goda näringslivs-
klimatet i kommunen. Forum Flen låter tala om sig långt 
utanför kommunens gräns.

De är styrelsens tre fokusområden för alla de aktiviteter som  
planeras för i år och kommande år. 

Det finns fantastiska företag i Flens kommun. I vår kom-
mun produceras t ex 75% av all glass som säljs i Sverige av 
GB. Här finns spetsföretag som verkar på globala mark-
nader som Momento och Dellner Dampers. Bara för att ta 
några exempel. 

Och det finns säkert många idéer som kommer att om-
vandlas till företag i framtiden. Säkert finns det också företag  
med intresse för Sörmlands hjärta som plats att etablera sig på.

Vi behöver mer av positiva attityder till företagande och 
entreprenörskap. Företagen skapar jobb och livskraft. Och 
de sätter kommunen på kartan. Nationellt och internatio-
nellt. Vi behöver bli fler som berättar positivt om alla våra 
företag! Från styrelsens sida lovar vi göra allt vi kan i den 
vägen.

Välkommen till våra medlemsträffar och näringslivsträffar 
under året! u

1 23Gemensamt med andra aktörer driva 
frågor som utvecklar kommunen 
Flen som en plats för företagande 
och entreprenörskap

Förstärka platt 
formarna för  
nätverkande  
mellan företagen

Förändra attityden 
till företagande 
hos invånare och 
beslutsfattare

För att komma dit, sätter vi under 2019 och 2020 fokus på att:
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Hotell, konferens & restaurang 

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

nu jobbar vi vidare  
– för näringslivsklimat och företagande i sörmlands hjärta!



Vi finns på Köpmangatan 5 i Katrineholm 
0150-725 50
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Festivalen Fest i Flen är tillbaka och ny-
heter för i år är att programmet utökas 
med bland annat uppträdande av Kolhus-
teatern, Studiefrämjandets dag som inne-
håller massor av olika aktiviteter, med-
borgarceremoni och fler uppträdanden 
på stora scenen samt att festivalen för 
första gången får en konferenciär. Forum 
Flen håller också i ett företagsevent under  
torsdagskvällen i restaurangområdet för 
lokala företagare. Violloppet, Tivolit i 
Sveaparken, Världsorkestern, hårdrock 
med Headbangers eve, lokala band och 
bilkortegen som varit med tidigare är  
såklart även med i år. En annan åter-
kommande aktör är Hotel Malmköping 
som drivit restaurangen på festivalen. 

Det är fjärde gången som vi håller i 
restaurangen på Fest i Flen så vi känner 

oss starka som leverantör nu, säger Sofia 
Tinglöf Fredriksson, Hotellchef på Hotel 
Malmköping.

Under årets festival blir det ännu mer 
lokalt fokus på det som erbjuds.

Vi tycker det är viktigt att lyfta fram de 
lokala råvarorna så vi kommer erbjuda  
både mat och dryck från Sörmland. Som 
tidigare år har vi grillen på plats där vi 
grillar hamburgare och korv men även 
andra alternativ finns såklart att välja på, 
säger Sofia.

Nu hoppas Sofia och hela gänget på en  
härlig helg och att vädret visar sin fina sida. 
Vi har de senaste två åren haft riktigt bra 
väder så vi hoppas såklart på det även i 
år, säger Sofia.

Varmt välkomna till Fest i Flen och 
Hotel Malmköpings restaurangtält. u

FeST I FLen  

är tillbaka
Den 1718 maj är det dags för Fest i Flen igen. Denna gång 
har programmet utökats med fler programpunkter.

Sofia Tinglöf 
Fredriksson
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Nästan längst ner på Drottninggatan i Flen 

ligger en av kommunens kanske äldsta och 

kändaste fabriker. Det är här som Volvo 

Group Powertrain ger nytt liv till bland 

annat trasiga motorer och växellådor. En 

verksamhet som personifierar återvinning 

och miljö.

www.tomsmat.se • 0157-700 62 •       Tom’s restaurang 
Malmköpings Bad & Camping Förrådsgatan 15, 642 60 Malmköping

LUNCH • FEST 
CATERING

voLvo I FLen har haft sin verksamhet sen 1960, då före-
taget startade sin motorrenovering och marinmotortillverk-
ning i kommunen. Idag ingår företaget i Volvogruppen och 
Powertrain production med liknande verksamheter på flera 
platser i världen. Forum Flen har bestämt träff med relativt 
nya VD´n Rosemary Andersson för en rundtur i fabriken.

Här ser ni några motorer som står på kö för att komma 
in och få nytt liv, säger Rosemary samtidigt som hon öpp-
nar dörren in till fabriken för vår rundtur.

På fabriken i Flen får uttjänta motorer och växellådor till 
lastbilar och byggmaskiner nytt liv. Här hamnar motorer 
som returneras av Volvo Gruppens återförsäljare från hela 

Lastbilens hjärta lagas i Flen
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nande ut med nya teknikmöjligheter som t.ex. fordon som 
helt drivs av batterier. Den utmaningen behöver vi kunna 
möta och erbjuda renoveringslösningar för. En annan ut-
maning är att vi har en del logistikbekymmer med tanke på 
vårt geografiska läge men vi jobbar nu med att hitta en bra 
lösning för det, säger Rosemary.

Rosemary har i stort sett jobbat inom Volvo i hela sitt  
yrkesamma liv och främst 
inom området eftermarknad 
med fokus på reservdelsför-
sörjning och service. Hon har 
också varit logistik ansvarig i 
Indien under ett antal år samt 
programansvarig för process 
och IT-lösningar. Sen 1 novem-
ber 2018 är hon nu operativ 
chef i Flen. 

Det känns jättekul att vara 
här i Flen och vi är ett bra gäng 
här på fabriken som besitter 
stor kompetens. Flen är viktig  
för hela Volvokoncernen så jag 
ser ljust på framtiden. Vi ska 
bli bäst i världen, säger Rose-
mary samtidigt som rundvand-
ringen i fabriken nu nått sitt 
slut. u

noTe | Fabriken har ett  
bredare återtillverkningssortiment 
än motorer och växellådor. 

världen. Alla kunder som har behov av att byta en motor  
eller växellåda får förslag på flera alternativ, köpa nytt,  
reparera eller ersätta ur ett bytessortiment. Fabriken i Flen 
återställer motorerna till ursprungsskick och för kunden 
som väljer en bytesmotor gäller samma kvalitetskrav och 
motsvarande garanti som en nyinköpt. Processen innebär 
mindre miljöpåverkan eftersom det är samma råvara som 
återanvänds. 

När motorerna kommer in här till oss så börjar vi med 
demontering. Det innebär att vi plockar isär hela motorn. 
De delar som inte kan användas skickar vi till återvinning. 
Men det mesta kan vi återställa till ursprungligt skick, säger 
Rosemary.

Delar som cylinderhuvuden, vevaxlar och motorblock 
bearbetas ex slipas, riktas, lagas med stor precision och 
noggrannhet. De flesta motorer som kommer in är några 
år gamla och har rullat många mil. Varje komponent kon-
trolleras och bearbetas i flera steg under sin resa genom  
fabriken. När det är dags för test av motorn måste den klara 
samma kvalitetskrav som en nytillverkad modell. Att reno-
vera en lastbilsmotor förbrukar 85 procent mindre energi 
än att tillverka en ny. 

Det gör stor skillnad för miljön. Dessutom får kunden 
som väljer att köpa en fabriksrenoverad motor en bättre 
produkt till ett mycket lägre pris, säger Rosemary.

Företaget i Flen har ca 225 anställda och nu siktar man 
på att bli bäst i världen på sin verksamhet.

Miljöarbetet är mycket viktigt för oss och är en del av 
vår framgångssaga. Vi jobbar också med utbildning i form 
av Volvosteget där vi nyligen har anställt fyra  unga med-
arbetare som genomfört utbildningen. Framtiden ser spän- Rosemary Andersson



vi stödjer samverkan i flens kommun. var med du också!
ab el & säkerhet sörmland
ab niltryck offsett & pappershandel  
(linderoths tryckeri ab)
actic flen
arcus data
balovi ab
bravida sverige ab/ 
elbolaget glödlampan
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
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
g. kinnvall ab
gts frakt ab
gillner konsult ab
gymbörsen
handelsbanken
hedenlunda slott
hotel malmköping
hälsoklivet
i form frisören anne-lie Widholm
iCa kvantum flen
idéfarmen
ingestad Consulting ab
J.a management event Consulting ab
Jf & Wr industri ab
Jills smak för hälsa
Jobbex ab
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
sverige taxi flen
switsbake int ab
sörmlands brunnsborrning ab
sörmlands sparbank
teater klämman
tjeders industri ab
toms mat, restaurang & Catering
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 group powertrain
Wrenda
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c/o ekonomitjänst villåttinge ab
taljavägen 8
642 91 flen
info@forumflen.se
www.forumflen.se


