Positiva Nyheter
Här kommer ett nyhetsbrev med några positiva nyheter från våra medlemmar.
___________________________________________________________________________
Sofielund AB
Totalrenoveringen av fastigheten Källgatan 23 i Malmköping går in i sitt slutskede. Ett antal
lägenheter är färdigställda och inflyttade. Hela renoveringen kommer att vara klar i mitten
av detta är och avslutas med att de gamla balkongerna rivs och ersätts med nya, större och
inglasade som täcker hela väggen ner mot Källgatan (se bifogat fotomontage). Fastigheten
kommer efter färdigställande att hålla nybyggnadsstandard.
I fastigheten finns totalt 12 lägenheter mellan 1 och 3 r.o.k. och med lägenhetsytor mellan
40 och 65 kvm. Hyrorna i 2019 års hyresnivå och efter att de inglasade balkongerna är på
plats uppgår till mellan 5.500 och 8.000 kronor per kvm.
Med vänliga hälsningar
Rolf Lydahl

Hotel Malmköping
Hotel Malmköping bjuder på ett fullspäckat år som kommer bjuda på både nya evenemang
och favoriter från tidigare år. Hotel Malmköping är med sin avslappnande miljö, geografiska
placering och höga kvalitet, den naturliga samlingspunkten för möten, både privat och i
arbetet. Under 2020 kommer Hotel Malmköping att bjuda in på flera evenemang som
kommer att locka både stora som små. På våren är det bl.a. aktuellt för att samla hela
familjen i påsk på vår påsklunch, resa Sörmland runt för ”Aptitrundan Vår” där det bjuds på
en ordentlig primörfest på hotellet, bjud in vännerna till den stora terassen och tillika
uteservering för drinkar, lunch och middagar, och självklart så ses vi ju på Bygga-bo-Hälsa
mässan i april!
Besök www.hotellmalmkoping.se, ring på 0157-24580 eller följ Hotel Malmköping på
Facebook för mer information om de olika aktiviteterna och evenemangen.
Med vänliga hälsningar,
Kajsa Ekstrand
Sälj- och bokningschef

Alla Tiders Skebo
Vår flytt från Centralorten till metropolen Skebokvarn har varit oerhört Positivt och lärorikt
för oss. Att rädda detta oerhört charmiga gamla snickeri undan en säker död har nog varit
bland det bästa vi gjort. Även om delar av processen bjudit på mer sömnlösa nätter än
andra. Och spotta i näven har och kommer vi få fortsätta med ett tag till .
Vår fina butik har hittills dragit inte bara befintliga kunder utan även många och långväga
gäster .
Gå gärna in på →allatidersskebo.se om ni är nyfikna på mer om oss.
Vänligen Jane,Moa & Bengt
___________________________________________________________________________
Skylt & Reklam i Flen AB
Nya idéer, nya kollegor och fina samarbeten! Precis så blev det när Anna och Mia på Skylt &
Reklam i Flen AB öppnade armarna och lät Therés på Daghall Creations AB att bli en del av
gänget. Tre kvinnor och ett företag, det kan ju inte bli annat än bra.
Välkommen till oss när det gäller profilkläder, dekaler på bilar, klistermärken,
reklamprodukter, skyltar, visitkort, trycksaker, vepor, roll-ups och mycket mer. Skicka iväg
din förfrågan till info@skyltariflen.se.
/ Anna, Mia & Therés
Skylt & Reklam i Flen AB
Stora Bronäs, 642 91 Flen
0157-143 20
Gilla gärna vår Facebook: https://www.facebook.com/SkyltReklamIFlen/

Hedenlunda Slott
Just nu råder febril aktivitet hos oss då vi gör en ordentlig ansiktslyftning av våra grupprum
och konferenssalar. Innan påsk ska samtliga rum och salar stå färdiga med nya färger på
väggarna och nya möbler. Vi passar även på att göra om receptionen och kontoret i
Finstallet och vi ser fram emot att få visa upp det för både nya och gamla gäster.
Till samtliga Forum Flen medlemmar lämnar vi nu 10% rabatt på dagkonferenser och vid
bokning av två dagkonferenser innan 30 juni är ni med och tävlar om ett presentkort till
Slottsbadets Dagspa för två personer. Läs mer om erbjudandet i medlemsutskicket du fick i
inkorgen!

Vi har också stärkt upp vår personalstyrka med Caroline Lindh som säljansvarig för
konferenser och event. Hon kommer närmast från Vallinska Bokhandeln i Flen. Caroline har
lång erfarenhet från både reklam- och hotell- & restaurangbranschen.
Besök oss på Möten & Events mässan i Kista
19-20 februari kommer vi att delta i Möten & Events mässan i Kista. Parallellt arrangeras
Event Production och Personal & Chef mässorna för Dig som bokar, leder och utvecklar
events och Dig som är chef och jobbar med personalfrågor. Under två dagar har du möjlighet
att inspireras av talare som Lottie Knutson, Thomas Bodström, Mårten Nylén och Morgan
Alling bl a.
Gå in via vår länk och anmäl dig så kan du skriva ut ett kostnadsfritt entrékort här:
https://registration.n200.com/survey/3dxpnaywzaeo8?actioncode=NTWO000080HPK&part
ner-contact=17s6po1s09qnx
Välkommen till oss i monter E12A!
Jobba hos oss på Hedenlunda Slott!
Kock
Är du utbildad kock med några års dokumenterad erfarenhet? Är du kreativ, detaljinriktad &
kvalitetsmedveten? Är du sugen på att arbeta med modern klassisk svensk matlagning i stilig
slottsmiljö?
Om du svarar ja på ovanstående frågor, hör gärna av dig. Vi söker just nu förstärkning i vårt
kök, varierande arbetstider, både fast heltid & extra vid behov.
Ring vår köksmästare David på 0768 55 99 25 eller mejla din ansökan till:
kok@hedenlundaslott.se
Extrapersonal
Vi är alltid intresserade av att knyta kontakt med serveringspersonal som kan arbeta extra
vid behov med arbetstider främst under kvällar och helger. Välkommen att höra av dig till
Susanne:
restaurang@hedenlundaslott.se

Tjeders Industri AB
Tjeders fortsätter att växa och satsar på innovation!
I linje med att vi fortsätter satsa på digitalisering så har vi nu ytterligare utökat vårt
utvecklingskontor i Eskilstuna med 1 person, välkommen Dzenita Delic!
Vi är dessutom i startgroparna med ytterligare samarbete med Mälardalens Högskola i form
av 2 ex jobb som rullar igång under våren.
Med vänlig hälsning
Marie Svensson
VD

Flens Solel AB
Ny beställning på en solcellsanläggning till en villa i Flen idag!
Och två monterades mitt i det gråtrista december. Solen lyser över företaget!
Då vi förväntar oss stor efterfrågan i vår söker vi personer som kan jobba deltid med
kundkontakter och enklare administration några timmar i veckan. När du är varm i kläderna
eventuellt även offerter och projektledning. Jobbet kräver att du är intresserad av solenergi.
Så länge intresset finns lär vi upp dig. Prata med Ove på 070-238 17 89.
Flens Solel AB
Ove Fredriksson

Teater Klämman AB
Teater Klämman AB, samarbetar med många aktörer och en av dessa är Fridals
Kulturförening som tillsammans anordnar mängder av konserter och evenemang hos oss.
324 år 2018, 150 år 2019 och nu under 2020 sätter vi igång igen.
I vår samverkan står vi för marknadsföring och här kommer lite av de händelser som sker på
Klämman under 2020, långt ifrån färdiga med programmet ännu men här är några godbitar:
4-5 april, Premiär på ungdomsmusikalen SKRÄP!
12-15 juni, urpremiär RURIK, Guitarfestival för 7 strängad guitar. med världsartister ifrån
USA/Ryssland/Tyskland/Portugal/Serbien/Norge/Sverige, unik händelse. 11 konserter, 4
seminarium, snart slutsåld.
31 maj = Barndag på Klämman! Det brukar dyka in runt 200 pers. under denna dag.
4 juli, Fröken Elvis på Klämmans scen, snart slutsåld.
1-8-15-22-19 juli = Livemusikquiz med allsång på Klämman. 10 låtar spelas live från scenen,
20 frågor och vinnaren får naturligtvis ett pris.
25 juli, Världsmästaren på munspel Filip Jers och gitarristen Emil Ernebro på Klämman, fåtal
biljetter kvar
1 aug, West of Eden direkt från Göteborg, 7 härliga musiker som spelar Irländskt med egen
touch.
2 aug. Barndag på Klämman.
29/2-21/3-25/4-26/9-24/10-28/11 = Bluegrassjam, musiker från hela Sverige möts och lirar
tillsammans och de som inte spelar kan komma och lyssna, evenemangen är gratis.
Läs mer på: www.teaterklamman.se,
Reklamblad och affischer är under skapande och kommer under mars 2020.
Mvh
Anne och Janne Öster, Teater Klämman AB

Joakim Andersson Mässor & Event
Mässan Bygga, Bo & Hälsa Flen
Den 25 april arrangeras mässan igen i Flen. Över 80 utställare är nu inbokade på årets mässa
och endast ett fåtal platser finns kvar inne i hallen. Vi fortsätter jobba för fullt med
programmet som bland annat kommer gå i hållbarhetens tecken. En fullspäckad mässa med
härliga utställare väntar besökarna. Notera den 25 april i almanackan. Det är då vi ses i GBHallen Flen.
Med vänliga hälsningar
Jocke Andersson

