nummer 2 2019

Företagaren på landet
Ett av Sörmlands största jordbruk

Hittar ditt paradis
Den passionerade mäklaren

Julklappstips
Forum Flen medlemmar tipsar

Vi klättrar i rankingen
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på guidad tur
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Samlingspunkten i Flens centrum

ordförande har ordet
Tänk vad tiden går fort. Och tänk
vilket roligt år vi har haft.
Forum Flen har haft många välbesökta
medlems- och frukostträffar där företagare
minglat och bollat nya idéer. Vi har också
deltagit på flertalet mässor och näringslivs
dagar för att marknadsföra vår kommun.
Under året har det tillkommit nya medlems
företag och föreningar, vilket går helt i linje med styrelsens
ambition att få med hela kommunen och skapa ett positivt Flen.
Allt fler upptäcker oss och vet mer om oss. Det är ett tecken
på att vi har jobbat i rätt riktning.
Vi är alla en del av kommunen! Alla är lika viktiga. Tillsammans lyfter vi varandra.
Att vi nu tog fler steg upp
på näringslivsrankingen är helt
fantastiskt. Men vi kan klättra
mer. Vi måste kämpa, brinna,
peppa varandra och vara fortsatt
engagerade i våra verksamheter.
Nu blickar vi framåt mot 2020
och särskilt den 25 april då vår
uppskattade mässa ”Bygga, Bo &
Hälsa” är tillbaka i GB-hallen.
Vi ses i julminglet i kommunen!
God jul & Gott nytt år önskar
vi i Forum Flens styrelse. u
hannah larsson
Ordförande Forum Flen
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Samlingspunkten
i Flen
Handlaren med kundfokus

Med hjärtat
på rätt ställe
Mäklaren som lever
sin dröm

Rapport från
Näringslivschefen

Familjeföretaget
på landet
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 naringsliv@forumflen.se

För traditionen vidare

Nu knyter vi nävarna
Övre halvan nästa mål i
Svensk Näringslivs ranking

adress c/o Ekonomitjänst Villåttinge AB,
Taljavägen 8, 642 91 Flen
Ansvarig utgivare Joakim Andersson, utsedd av föreningen

Julklappstips

tidningskoordinator Joakim Andersson

Tips från föreningens
medlemmar

text Joakim Andersson och Torbjörn Lindh
grafisk formgivning Tussilago grafisk form, Malmköping
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Två goda
ambassadörer

tryck Linderoths Tryckeri AB

En energi som
smittar av sig
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Kund i rätt bank?
Du vet väl att Sörmlands Sparbank
inte är en vanlig bank? Vi tar en del av
vinsten och ger tillbaka till lokalsamhället. Det gör vi för att bidra till
ett Sörmland som är attraktivt att
leva, besöka och verka i.

Inte kund i Sörmlands Sparbank
- det borde du vara. Genom ditt
val av bank blir du också en del
i kretsloppet för ett ännu bättre
Sörmland. Välkommen!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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Vilken häst har bäst form för dagen?
Vem gör flest mål under helgens engelska fotbollsmatcher?
Det diskuteras flitigt bland tipsrader och nybryggt kaffe hos
Direkten Tobakcentrum i centrala Flen.

Zozan, Monika och Johan

Samlingspunkten i Flen
Forum Flen har gjort ett stop för att träffa Johan
Frosthav, ägare av Direkten Tobakscentrum i centrala Flen.
– Det har varit full fart här sen klockan åtta i morse. Vi
är som en stor familj här, säger Johan med ett leende.
Direkten Tobakscentrum har blivit som en träffpunkt
för många invånare i Flen. Redan vid ingången känner
man sig välkommen med de färgglada blommorna utanför
som sprider glädje även för de som inte ska in till butiken.
Lite längre in i butiken samlas unga som pensionärer för
att diskutera spel, lokala nyheter och utbyta vardagssamtal
över en kopp kaffe.
– Tanken med den här delen av butiken är att folk skall
kunna känna sig välkomna, umgås och följa sina sporter.
Folk trivs i atmosfären butiken erbjuder, och delar sina
intressen med varandra, säger Johan.
Johan har drivit butiken i två omgångar. Först mellan
2005 och 2008. Då sålde han den för att jobba med sitt
stora intresse, aktier. Sen 2013 driver han butiken igen tillsammans med sin fru.
Jag flyttade utomlands efter att jag sålde butiken och la
mycket tid på mitt aktieintresse. Samtidigt träffade jag också
kärleken och vi valde att flytta hem. Möjligheten att ta över
butiken igen kom, och vi slog till, säger Johan.
Just nu är Direkten Tobakscentrum den enda butiken i
Flen för ATG spel och olika specialtidningar och Johan och
hans personal sätter stor vikt på att ta hand om sina kunder.
– Det är en samlingspunkt för många av våra kunder
som ofta stannar för att ta en fika. Det är här man träffas
och pratar om allt som händer och sker. Vi har satsat på bra
kaffe och under sommarmånaderna säljer vi mycket mjukglass. Vi hjälper även kunder med att ta hem olika speciella
tidningar som kanske inte alltid finns i vanliga butiker. Vi
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vill inte bara vara en tobaksbutik utan ser oss som en viktig
del av samhället här i Flen. Jag har alltid gillat att ta ansvar,
säger Johan.
Under åren som gått har även erfarenheten av att driva
företag blivit större. Tankarna på att utveckla butiken framåt
pågår hela tiden.
– Vi har en önskan om att få bli ett postutlämningsställe
i framtiden. Vi har kontakt med PostNord om det men vi
får se om dörren öppnas för oss framöver. Vi brinner för vår
butik och även fast vi har tappat några andra butiker här i
centrum så tänker vi kämpa på. Vi ser positivt på framtiden,
säger Johan.
Även Johan märker av en större mängd kunder under
sommarhalvåret då många sommargäster besöker butiken.
– Det är en stor skillnad på sommaren. Redan i början av
april börjar sommargästerna komma in i butiken. En av de
produkter som vi säljer mycket då är filmer, förutom glass
och det vanliga sortimentet såklart. Många av de kunderna
köper på sig filmer till sina barn som de kan titta på när de
besöker sina sommarhus, säger Johan.
Innan vi tackar för oss så måste vi ju såklart få veta vad
den största spelvinsten har varit i butiken.
– 10 miljoner, vilket är den största vinsten i kommunens historia. Vi blir väldigt glada när våra kunder vinner.
Det sprider glädje bland alla som spelar. Vi lottar även ut
gratis andelspel till våra kunder via sociala medier. Vi har
flera kunder som lyckats vinna en slant. Kundkontakten är
viktig för oss, säger Johan.
Johan lyssnar mycket på sina kunder för att få inspiration och förslag på hur han kan utveckla butiken. Direkten
Tobakscentrum är och ska vara en naturlig mötesplats för
alla. Välkommen in till samlingspunkten i Flen. u
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Med hjärtat på rätt ställe

Med en passion att få arbeta med människor
och hjälpa dem att hitta sitt eget paradis
har Susanne Feretti tagit chansen att få
leva sin dröm fullt ut. Med sitt företag
Feretti Mäkleri har hon hittat den perfekta
plattformen för att få jobba med sina
stora intressen i livet, hem, hus och hästar.
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Intresset för hus och inredning har speglat hennes liv
sen tonåren. Ett genuint intresse som tog henne via en mäklarutbildning till ett framgångsrikt företag. Forum Flen har
bestämt träff med Susanne Feretti för att höra hur det är att
vara mäklare i hjärtat av Sörmland.
– Redan som ung trodde mina vänner att jag skulle bli
mäklare. Jag har alltid älskat att inreda och framförallt
gamla hus ligger mig varmt om hjärtat. Mitt intresse för
hästar har också spelat en stor roll för den nisch som mitt
företag har idag, säger Susanne.
Susanne har alltid jobbat med människor med allt från
att sälja parfymer till att jobba inom vård och omsorg.
Intresset för motion och hälsa har också funnits där, bland
annat som franchisetagare för ett hälsoföretag som hon
drev i fem år.
– Erfarenheten som jag har med att jobba med människor är något som jag har stor nytta av nu som mäklare. Det
är en hel del psykologi i mitt yrke. Att lära känna kunderna
och vad de har för behov tar en del tid men det är viktigt att
skapa en bra relation för båda parter, säger Susanne.
2010 utbildade Susanne sig till mäklare på distans i
Malmö och parallellt jobbade hon som mäklarassistent
på Fastighetsbyrån i Flen, Katrineholm och Vingåker. När
studierna vara klara fortsatte hon som mäklare på Fastighetsbyrån och fick också frågan om att bli franchisetagare.
– Jag hade jobbat som franchisetagare tidigare med hälso
företaget och kände att jag ville testa något nytt istället.
Svaret blev Feretti Mäkleri, säger Susanne med ett leende.
Planen blev att nischa sitt nystartade företag mot hästgårdar och lite mer speciella objekt. Tanken var att skilja sig
mot andra i branschen, berättar Susanne. Efter att ha sålt en
stor gård utanför Strängnäs 2016 tog det fart på allvar och
fler och fler kunder hörde av sig för att få hjälp.
– Den första tiden utgick jag från hemmet och gården
utanför Mellösa som vi köpte och flyttade in i 2006. Nu har
jag ett kontor i Eskilstuna och har två anställda. Jag säljer
nästan aldrig några lägenheter, kedjehus eller bostadsrätter
utan det är framförallt fastigheter på landsbygden som jag
förmedlar. Min verksamhet sträcker sig cirka 15 mils radie
från kontoret. Numera jobbar också min dotter Camilla
som hos mig. Det behövs då det är en del praktiskt arbete,
då fler och fler anlitar oss, säger Susanne.
Vid sidan om mäklarjobbet äger Susanne också flera hästar
som ska tas om hand, utbildas och tävla vilket är en bra
kunskap att ha när hon träffar kunder som söker efter
gårdar runt om i Sörmland.
– Jag har främst kunder från Stockholmsområdet som
söker ett annat lugnare liv och sitt drömhem. Vi har en
fantastiskt natur här med många fina gårdar och boenden.
Nyligen sålde jag en bostad utanför Hälleforsnäs till entreprenören Yvonne Ryding och hon är så nöjd. Det är kul att
kunna hjälpa till och bidra till sin hemkommun. En annan
kund berättade att de fått frågor om hur de kunde flytta till
Flen. De sa att de inte hade ångrat sig en enda dag, och det
gör inte jag heller, säger Susanne.
Om du står i tankarna att hitta ditt eget paradis, hör då
av dig till Feretti Mäkleri så hjälper hon dig med din dröm.
Feretti mäkleri har ”hjärtat på rätt ställe”. u

näringslivschefen har ordet
Kan det vara åldern som gör att tiden går så fort nu för tiden?
Redan dags att sammanfatta år 2019 och vad som hänt
i kommunen när det gäller det fögderi som undertecknad
ansvarar för.
Företagsklimat och nöjda kunder
Flens kommun har genom idogt arbete över förvaltningsgränser och ett allt tydligare samarbete mellan näringsliv
och kommun stärkt sina positioner både inom Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimat som inom NKI
– Nöjd Kund Index, där företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning mäts.
Dessa två mätvärden lyftes fram väldigt tydligt när vi
processade fram kommunens Näringslivsstrategi 2017.
Detta ger råg i ryggen för att fortsätta sätta Flen på
Sveriges näringslivskarta. Jag vill också passa på att tacka
alla våra samarbetspartners inom kommunen som genom
åren blivit allt öppnare i dialogen oss emellan.

God Jul & Gott Nytt år!

Välkommen in att
hitta julklapparna
till dina fyrbenta
& tvåbenta vänner!

Vi har kläderna
för alla vinterns
fester & utflykter!
Jultallrik 395 kr

KVALITÉ HÄST & HUND • RESTAURANG & CAFÉ LIDA GÅRD
www.lidagardflen.se • Stenhammar Lida Gård • 642 92 Flen
0157–76 83 51 • 070–471 12 89 • hannah.larsson@lidagardflen.se

Bostadsbyggande och pendling!
Flens kommun är enligt Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, en lågpendlingskommun nära större stad!
När jag tittar ut från gamla Järnvägshotellet en mulen
morgon i november så undrar jag om vi inte i själva verket
är en pendlingskommun nära större stad, undrar när SKL
ska göra nästa revision av dessa beteckningar.
Näringslivsenheten i kommunen jobbar ständigt med att
lyfta fram Flen som en fantastisk kommun att bo, verka
och leva i, men också en kommun där kommunikationerna
lämpar sig alldeles ypperligt för pendling till större städer
i närheten. Flens kommun har över 2 200 personer som
pendlar ut varje dag och cirka 1500 som pendlar in (2018)
Flera byggprojekt har startats upp under 2019 som
kommer att hjälpa oss att utöka den möjlighet jag nämner
ovan, fler boende i kommunen ger bättre möjligheter för
ökad köpkraft.
Besöksnäringen!
Kan inte skriva en krönika utan att nämna en av de större
intäkterna för kommunen.
Flens kommun har ca 17 000 invånare säger Wikipedia,
jag säger att vi har ca 30 000 invånare, och gör det utan att
fara med osanning. I vår kommun finns det procentuellt sett
fler fritidshus än i någon annan sörmländsk kommun.
2 700 fritidshus varav mer än 1200 ägs av människor
skrivna i Stockholms stad – vilken utvecklingsmöjlighet för
framtida Flen!
Nya siffror visar att antalet
besökare och antalet gästnätter
i kommunen fortsätter att öka
även under 2019, vi håller på
med en analys av årets siffror
som vi kommer publicera inom
kort.
Med en önskan om en riktigt
God Jul, Ett Gott Nytt År och
en fortsatt trevlig resa mot en
framgångsrik kommun!
Mikael Larsson,
Näringslivschef
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Familjeföretaget på landet
Någon mil söder om Flen ligger ett av
Sörmlands största jordbruk. På gården
produceras framförallt mjölk till kunder
runt om i hela Sverige. Totalt huserar
cirka 800 djur på gården. Forum Flen har
bestämt träff med ägaren Edvard Thunell
för att se hur det är att vara bonde och
företagare på Hedenlunda Jordbruk.
Det är en fin höstdag och träden är färggranna när
vi hälsas välkommna av Edvard Thunell, ägare på Hedenlunda Jordbruk.
– Följ med in här, säger Edvard och visar oss in i en stuga
på gården.
Vi slår oss ner vid ett bord i stugan som just nu renoveras
till att bli ett nytt kontor.
– Det är lite kvar att göra men tanken är att vi ska ha
just denna fastighet som kontor och övernattningsrum till
extra personal, säger Edvard samtidigt som han fyller upp
kaffekopparna.
Hedenlunda Jordbruk är en släktgård som Edvards
farfar förvärvade 1972 då jordbruket och det närliggande
Hedenlunda slott styckades av till två olika verksamheter.
1991 tog Edvards far över verksamheten och 2011 gick
Edvard in som delägare för att sen 2016 ta över gården

8

på egen hand tillsammans med sin sambo Katarina.
– Som jordbrukare är man i ständig jour men det är också
ett fritt och spännande jobb. Jag flyttade hem till Sörmland
2007, efter ha bott i Skåne och Västergötland några år. I
dagsläget har vi två heltidsanställda på gården och under
sommaren tar vi in extra personal, säger Edvard.
På gården finns ett antal bostadshus, sommartorp, maskin
hallar och lagårdarna där de cirka 800 nötdjuren huserar

’’
man är i
ständig jour

VOLVO XC40 T3
PRIVAT LE ASING
FR ÅN 2 999: –/MÅN

EN KOMPAK T SU V MED STOR PERSONLIGHE T
Volvo XC40 är inspirerad av storstadspuls och är utrustad med
allt du behöver för att ha det bra. Den trecylindriga bensinmotorn
T3 erbjuder låg bränsleförbrukning och kraft när du behöver det.
Välkommen på provkörning!
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 dec 2019.

Prisexempel
Volvo XC40 T3 (bensin, man)
Volvo XC40 D3 (diesel)

Pris
Privatleasing*
309 900:- 2 999:-/mån
325 900:- 3 840:-/mån

Volvo XC40 T3 (prel): Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 7.0, NEDC korr: 6,3. CO 2, g/km.
WLTP: 160. NEDC korr: 144. Miljöklass Euro 6DTemp. Bilen på bilden är extrautrustad.
*Volvo Incl. Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo
Serviceavtal. Prisex. beräknas på körsträcka 1500 mil/år och 10% kontant. Transportstyrelsens avg. tillkommer. Med reserv. för ev. felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

var av 350 är mjölkkor. Totalt äger gården 730 hektar
mark. Den huvudsakliga verksamheten är mjölkproduktion, och mjölkleverans i dagsläget till mejeriföretaget Arla.
– Det är en trygghet med en stor aktör som Arla och det
ger en kontinuitet och visst har det varit några år som har
varit tuffa men de senaste åren har det varit stabilt på marknaden, säger Edvard.
Efter en pratstund på kontoret tar Edvard oss med för
att göra ett besök hos djuren. Djuren har precis kommit in i
lagården inför vintern och vi blir hälsade av nyfikna blickar.
– De brukar låta lite när man kommer men idag var de lite
tystare, säger Edvard samtidigt som han kliar en av korna
på halsen.
Edvard visar oss runt i de olika ladugårdarna där vi också
får träffa nyfödda kalvar och vi förstår ganska snart att det
krävs en del jobb för att få en verksamhet av den här storleken att fungera.
– Det är mycket jobb som tar tid men vi har bra relationer
med alla i branschen så vi hjälper varandra också, säger
Edvard.
Det finns en del tankar om att utveckla gården även för
fler verksamheter.
– En del gårdar har en del evenemang som t.ex. ”kosläpp”
men jag tror inte det är något
för oss. Vi vill inte tappa fokus
på vår kärnverksamhet. Det är
bättre att vara bäst på en grej
men det finns lite tankar kring
att arrangera jaktevent då vi
har en hel del mark som tillhör
gården.
Vi tackar Edvard för besöket
och vinkar av djuren i ladugården. Vi kan konstatera att
nästa gång vi gör ett besök ska
vi nog ha stövlar på oss. u

www.skobes.se
FLEN Torbjörn 0157-123 83
Öppettider: Mån-fre 8-17
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Nu knyter vi nävarna
Vi borde vara på övre halvan i Sverige och länet i nästa mätning.
I September presenterade svenskt näringsliv sin årliga
undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Den
visar fortsatt en klar förbättring av näringslivsklimatet i
Flens kommun och vi är försvinnande nära att vara på den
övre halvan av Sveriges 290 kommuner och länets 9 kommuner.
Mycket positivt noterbart är att:
• kommunens tjänstemäns attityder till företagande på ett
år gått från 153 till 72!!
• medias attityder till företagande i Flen på ett år gått från
166 till 77!!

Positivt noterbart är att:
• områdena ”tillämpning av lagar och regler”, ”Vägnät-,
tåg- och flyg” samt ”kommunpolitikernas attityd”
markant har förbättrats under senare år
• ”skolans attityder till företagande” blir fortsatt bättre
även om det är från en låg nivå

Negativt noterbart är att:
• ”konkurrens från kommunen” ligger still på en dålig nivå
• ”allmänhetens attityder till företagande” har förbättrats
mycket men är fortfarande på en låg nivå

Mycket negativt noterbart är:
• ”tillgången på kompetens” och ”Tele- och IT-nät”

Som vi sa förra året vid samma tid så är undersökningen
omdebatterad bland annat för att mäta strukturella faktorer som är svåra att påverka eller för att under
laget
(96 företagare som svarade i Flen) är för tunt för att
exakta slutsatser ska kunna dras. Rankingen får ändå stort
medialt genomslag när den presenteras och troligen är
det så 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 34 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 faktorer som viktas olika
tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en
enkätundersökning till företagen som genomfördes under
perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel på
offentlig statistik (samma som föregående år).
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.
Inom dessa 2 områden vilar ett stort ansvar på kommunen att identifiera kraftfulla åtgärder samt peka ut områden
som Forum Flen kan aktivera kommunens företagare kring.
Ett bra näringslivsklimat ligger i allas intresse. Vi går
långsiktigt åt rätt håll. Vi kan glädjas åt att det även i år
blev ett större lyft än tidigare år men vi är på inga sätt nöjda
förrän vi ligger på plats under 100.
Vi vill se en fortsatt positiv utveckling av näringslivs
klimatet och en ännu bättre rankning nästa år. Och som den
inledande rubriken säger är vi mycket nära den övre halvan.
Sannolikt kan vi alla dra vårt strå till stacken genom att
i ännu 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.
En fortsatt bra samverkan mellan kommunen och Forum
Flen med tydliga aktiviteter för att bevara och förbättra de
områden som vi gjort stora framgångar inom samt att identifiera nyckelområden för att lyfta oss rejält inom de områden där vi fortsatt ligger på efterkälken är nödvändigt för
att vi fortsatt skall klättra i denna årliga undersökning. u

Blad, böcker,
broschyrer
Vi trycker det DU behöver
NÄR du behöver det.

0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se
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0157-147 80
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Den perfekta julklappen till dig själv
eller någon du bryr dig om!

Tel. 010-12 96 002 www.gymborsen.se
Bolmängsgatan 7A
12

Julklappstips

Hos oss hittar ni allt
för både 2- och
4-benta vänner.
God Jul & Gott Nytt
År önskar vi Er.

Mitt bästa julklappstips jag kan komma på
är hur vi brukar fira jul. Hos oss är alla de
bland våra familjer och vänner som
är ensamma alltid välkomna att
fira jul. Det här känner alla till
vilket gör att de kan känna
sig trygga med att alltid
känna sig välkomna till oss.
Och den som vill tar med
det man helst vill ha på
julbordet, det brukar bli
mycket god mat.

Hannah Larsson,
Lida Gård

Caroline Lindh,
Marknadsförare
och ledamot Forum Flen

Rör inte till det
för mycket i jul.
Utan se till att ha
det riktigt kul.
Ann och Pelle
Kinvall,
G Kinvall AB

I stället för att ge bort saker
i julklapp föreslår jag ett
köp av en fond, alternativt
ett månadssparande.
På några år blir ett må
nadssparande en rejäl
slant som verkligen
uppskattas av barn
och tonåringar som
kan användas till
kommande körkort
eller när det är dags
att sätta eget bo. Vi
på Sörmlands Sparbank
har särskilda så kallade
fondogram-kort med
olika motiv som är trevliga
att ge bort.

Mitt julklappstips är att ge
bort ett fint paket med 1,5
timme individuell coaching
för att få hjälp att hitta till
baka till balansen mellan
livet och jobbet!
Anette Kumlin Jonsson,
Hälsoklivet

Linda Hurtig,
Sörmlands Sparbank

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

AB
F L ENS
SOL E L
. SE

•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.
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Det är alltid härligt
att träffa människor
som är fyllda med
energi och engage
mang, det smittar
av sig. I vår kommun
finns många sådana
människor och just
denna dag har Forum
Flen bestämt träff
med två av dem.

Två goda ambassadörer
Forum Flen är hemma hos Annlouise och Björn Olsson
i deras hem i utkanten av Malmköping.
– Välkommen in, vi kan sitta här ute i vinterträdgården
föreslår Annlouise.
Annlouise tänder några ljus och berättar att det här är
deras oas. Det är lugnt och stilla med skogen som siluett i
bakgrunden.
– Ja, här trivs vi fantastiskt bra, säger Björn samtidigt
som han slår sig ner vid bordet.
Annlouise driver sitt företag UniKan där verksamheten
är hälsa och utbildning. Tillsammans har de Balovi AB som
är ett reseföretag där guidade bussturer är den främsta verksamheten, men vi återkommer till det företaget om en liten
stund.
Annlouise har samlat på sig en lång arbetslivserfarenhet.
Under 20 år var hon lärare på Malmaskolan men kände att
hon ville arbeta mer med en hel skolas utveckling och började studera på distans på Skolledarhögskolan i Örebro vid
sidan av arbetet. En helg i månaden var det utbildning på
plats, så när andra gick hem för ledighet, diskuterades där
skola och ledarskap!
Efter utbildningen jobbade Annlouise som rektor i Köping och Trosa innan hon startade sitt företag UniKan 1998.
21 år i år! Första uppdraget som företagare var ironiskt nog
som inhyrd rektor på Hedebyskolan i Vagnhärad.
– Men så slog det mig att vad håller jag på med? Det var
ju det här jobbet jag precis hade lämnat, skrattar Annlouise
och skakar på huvudet.
Att Annlouise valt namnet UniKan till sitt företag är
ingen slump. Namnet betyder ”Varje människa är Unik
och varje människa Kan – på sitt eget sätt! Detta har alltid
14

varit hennes ledstjärna som pedagog och som nog gjorde att
hon under större delen av sitt företagande arbetat i arbetsmarknadsprogram som utbildare och handledare för människor som tillfälligt behövt stöd för att komma vidare i
livet.
– Att möta alla dessa människor, få ta del av deras livshistorier och tillsammans bygga upp något nytt, ett självförtroende och en känsla av att också klara av. Det har varit
det allra bästa sättet för mig att arbeta på, konstaterar Annlouise.
Som frilansande konsult gäller det att bygga och underhålla ett stort nätverk och tillsammans kan du göra mycket
som annars inte vore möjligt. Ett exempel är den grupp
som Annlouise tog initiativet till, bestående av fyra kvinnor
med egna företag som gick ihop och vann med sina anbud
merparten av den upphandling som Flens kommun gjorde i
början på 2000-talet gällande personalutbildning!
Annlouise är vetgirig och vill lära nytt. Det har inneburit
att hon i sin ”verktygslåda” har samlat på sig många olika
kompetenser, fast med ett och samma syfte, hur få människor att må bättre. Hon är energimassör, taktil massör,
utbildad inom stresshantering och arbetsmiljöprofiler.
Kollegerna i BNI fick varje vecka höra ”Jag har inte bara
längden, jag har bredden också!”
En tuff tid som rektor på en fristående skola utanför
Malmköping (hon blev headhuntad dit apropå vad hon
tidigare lovat…) slutade med utbrändhet och lång sjukskrivning 2004.
– Det är en erfarenhet jag inte skulle önska min värsta
ovän men det gav mig den personliga erfarenheten och
kunskapen, som gör att jag kan hjälpa andra som är på väg

in i, är eller har varit i utbrändhet. Går inte att helt förstå
om du inte har varit där!
Något som hjälpte Annlouise tillbaka var sensomotoriken, som hjälper hjärnan och kroppen att skapa balans i
signalsystemet och som för henne innebar att hon återigen
kunde tåla ljud och vistas i miljöer med många människor,
något som utbrändheten hade omöjliggjort.
Sedan hon utbildat sig som sensomotorisk pedagog finns
hon i en lokal i Malmköping, där hon tar emot familjer,
vars barn har svårt med koncentration, att läsa/skriva, har
någon diagnos eller känner att det inte fungerar varken i
skolan eller med kamrater.
Vid sidan om sitt företag driver Annlouise också företaget
Balovi AB med sin man Björn.
– Balovi AB föddes när filmen ”Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann” kom. Vi var med och tog
fram olika produkter med anknytning till filmen. Till en
början använde vi UniKan men insåg snart att vi måste ha
ett nytt företag, säger Björn.
Balovi köpte in alla produkter från UniKan samtidigt
som idén med guidade bussresor med olika teman runt om
i kommunen föddes. Första bussresan gick 2016 och har
blivit en succé.
– Vi tar hand om allt till de guidade turerna. Vår affärsidé
är en guide som är med under hela dagen och att busschauffören bara behöver köra bussen. Den mest populära turen
heter ”Smaka på Sörmland”, som är en resa till olika företag som jobbar med närodlad mat. Vi är bra på att skapa
relationer med våra resenärer så det blir en hel del kramar.
Vi försöker vara goda ambassadörer för vår kommun, säger
Björn med ett leende, och visar också den påse med information om kommunen, som varje resenär får med sig hem.
Vårt besök närmar sig sitt slut och vi tackar för oss. Att få
träffa Annlouise och Björn fyller en med energi och vi lämnar
dem med ett stort leende. Det smittar verkligen av sig. u
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AB El & Säkerhet Sörmland
AB Niltryck Offsett & Pappershandel
(Linderoths Tryckeri AB)
Actic Flen
Balovi AB
Bravida Sverige AB/
Elbolaget Glödlampan
Boing All-Service
Caparol Färg Flen/
Färghuset Sparreholm
Centralglas AB
Colorama (Färghuset i Flen AB)
CT:s Utbildning & Catering AB/
Tinas Catering
Dellner Dampers AB
Direkten Tobakscentrum i Flen
Ditt Brandskydd Mälardalen AB
Ejnar Erikssons Rör AB
Ekonomiteamet i Stockholm 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 IF
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
Gallgrinda Gård
Gillner Konsult AB
Gymbörsen
Handelsbanken
Hedenlunda Jordbruk
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
KFV IT & Telecom
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
MatMattes Catering
Medical Care Systems MCS AB
Mekonomen
Mälardalens Solenergi AB
Mälby Bygg AB/MaskinCenter Sparreholm
Orresta Gård
Precima Production AB
Pressjärnet AB
Public Partner
PS professionella samtal
Resultatreklam AB
Ringblomman
Rådek KB
Salong Lisa
Skebokvarns Åkeri AB
Skobes bil

Skylt och Reklam i Flen AB
Sofielund
Solör Bioenergi AB
Strategi & Ledning 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)
Volvo Group Powertrain
WRENDA

c/o Ekonomitjänst Villåttinge AB
Taljavägen 8
642 91 Flen
naringsliv@forumflen.se
www.forumflen.se

ÖNSKAR FLENS KOMMUN

Tussilago grafisk form | Malmköping

Vi stödjer samverkan i Flens kommun. Var med du också!

