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DeT är en ny främmande värld vi lever och befinner oss i.  
I början av januari vi fick höra att ett virus spred sig i Wuhan, 
Kina. Vem hade kunnat tro att det skulle bli en pandemi?

Just nu styrs hela världen av covid-19. Människor förlorar 
sina jobb, företag och restauranger går i konkurs, studenterna får 
inte sin bal eller sitt utspring, eleverna i grundskolan får inte sin 
skolavslutning, idrottsevenemang och konserter är inställda, vi 
kommer att förlora anhöriga och vänner.

Vad kan vi göra? 
Vi måste följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekom-

mendationer: 

• Håll avstånd
• Tvätta händerna
• Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom
• Hjälpa våra äldre och övriga i riskgruppen

Det är nu extremt viktigt att handla och stötta våra lokala 
företag. Restauranger, matbutiker och butiker håller extra öppet 
för riskgruppen, och tillsammans med frivilla hjälper de till med 
hemkörning av matlådor, matkassar och andra varor. I kommunen  
ser vi till vår glädje en hel del företag som till och med fått ett 
uppsving med att leverera varor till vården och andra produkter 
som man inte just nu kan beställa från utlandet.

Det är nu Vi behöver Er som mest – för tillsammans kommer 
vi att klara av det här.

Vår mässa blev inställd, men vi hoppas att den kan genom-
föras i april 2021 i stället.

I Forum Flen jobbar vi som många andra just nu på nya sätt, 
med videokonferenser och möten, vi ringer runt till företag och 
kollar av läget. 

Nu ser vi fram emot en sommar hemma i Sverige. En sommar 
där vi kan resa runt i kommunen och upptäcka Sörmlands hjärta 
med sina sjöar, slott, restauranger, matkultur och shopping.

Vi måste hålla oss starka och med positiv 
energi gasa oss ur denna kris.

Det klarar vi tillsammans!
Jag önskar Er en fin sörmländsk sommar. u

HANNAH LArSSoN
ordförande Forum Flen

Ps: Glöm inte att #handlalokalt
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Ett stort tack från Flens kommun till de företagare som ställt 
upp och hjälpt till med visir, skyddshandskar, handsprit, 
munskydd och diverse tjänster som gjort det lite lättare för 
våra medarbetare att klara denna svåra situation.

Resultatreklam i Sparreholm
Totalskydd i Flen
GB Glace/Unilever
Volvo Parts
Dellner Dampers
Tystor Tack!
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DeT Plaskar liTe under fötterna när vi kliver ur bilen 
och välkomnas av Tiina och hennes hund hemma på gården 
Furulandet strax utanför Skebokvarn. Det är blött och lite 
råkallt men ändå en känsla av vår i luften.

– Se upp för trappen, det kan vara lite halt, säger Tiina 
samtidigt som hon välkomnar oss in i det fina timmerhuset.

Tiina är VD på redovisningsbyrån Ekonomiteamet i 
Stockholm AB som har sin bas på Ekerö utanför Stock-
holm. Företaget jobbar med att hjälpa sina kunder med 
bokföring, bokslut, löner m.m. och förutom Tiina så har 
hon två anställda på företaget. Sen ett år tillbaka bor Tiina 
och hennes man här i Skebokvarn och numera är även före-
taget registrerat i Flens kommun. 

– Vi hade under en längre tid letat efter en gård då vi 
båda har en längtan bort från storstaden och jag har ett 
stort intresse för hästar. En dag var vi på besök just här då 
en av mina vänner ägde gården. Vi fick reda på att den var 
till salu så vi tog en chansning och köpte den och det har vi 
verkligen inte ångrat, säger Tiina.

Tiinas man pendlar till Stockholm och själv åker hon till 
Ekerö och Stockholm 2-3 dagar i veckan. Tanken är att hon 
mer och mer ska hålla till i kommunen vilket går alldeles ut-
märkt med dagens teknik. Planer finns också på att utveckla 
gården inom hästnäringen. Allt från ridkurser kombinerat  
med hälsoteman som t.ex. yogaläger. Planeringen med att  
starta upp ett nytt bolag kopplad till gården pågår för  
fullt där en del av verksamheten förutom kurser är att sälja 
medicinsk utrustning för hästar.

– Vi ser en stor utvecklingspotential här och vill utveckla 
gården. Gärna i samarbete med andra. Det kan vara i små 
grupper, helgkurser där kunderna tar med sina egna hästar. 
Vi har ett stort stall, gäststuga och tre egna islandshästar 
och i början av juli är det dags för ett föl, säger Tiina. 

Efter en guidad tur på gården med lånade stövlar tackar vi  
för oss, men innan vi lämnar säger Tiina något som för oss 
som är uppvuxna i kommunen kanske inte alltid tänker på.  

– Nu är det lite annorlunda just nu med tanke på covid-19  
men vi är glatt överraskade av allt som normalt sätt händer 
i kommunen. Det är något evenemang nästan varje helg. 
Framförallt på vår och sommaren. Det bubblar i alla kom-
munens orter. Vi kände direkt när vi kom hit första gången. 
Vi måste ta chansen nu och va ute i god tid. För hit kommer 
folk att flytta, säger Tiina. u

en lyckad chansning’’
hit kommer folk  

att flytta Tiina Fredriksson

Det var lite av en slump att det blev utkanten 

av Skebokvarn men Tiina Fredriksson, VD på 

Ekonomiteamet ångrar inte flytten till Flens 

kommun. För drygt ett år sedan dök möjlig

heten upp och det blev en lyckad chansning. 



aTT skriva en krönika i dessa tider känns både svårt 
och utmanande, svårt på grund av rådande tider, utmanande  
då jag gärna vill skriva positiva saker om klimatet i kom-
munen.

Det är lätt att bli filosofisk i dessa tider då flera företag 
lider svårt sedan veckor tillbaka, hur kommer näringslivet i 
kommunen att påverkas när väl detta är över?

Det är svårt att sia om, men vi ser att flera branscher 
lider – våra hotell och konferensanläggningar har det tufft 
i dessa tider, många småföretagare har tappat hela sin in-
komstkälla.

Flera organisationer ställer om för att hjälpa företagare 
med såväl rådgivning som direkta stöd.

Näringslivsenheten har sammanställt vilka stöd som 
finns att få, vi har lagt detta på kommunens hemsida samt 
försökt sprida informationen via sociala medier och mail.

Alla publika evenemang som var inplanerade våren och 
sommaren 2020 har fått ställas in eller skjutas på framtiden 
vilket inneburit stora förluster för många arrangörer.

Samtidigt fortsätter planeringen av årets turistsäsong, för-
beredelser tillsammans med våra Info-points i kommunen,  
förberedelser hur vi skall möta den förväntade anstorm-
ningen av inhemska turister i vår fantastiska kommun.

Besöksguiden är på tryck, turistkartor likaså, vi tror 
nämligen att semestrandet i år kommer att bli helt annor-
lunda än tidigare år.

Passa på att upptäcka er egen kommun, alla dessa fan-
tastiska naturupplevelser som vi inte hunnit med annars, 
våra turistvärdar kommer cirkulera i kommunen från Maj 
till September för att vara behjälpliga i sökandet av just ditt 
smultronställe.

Till sist vill jag rikta ett STORT tack från Flens kommun 
till de företagare som ställt upp och hjälpt till med visir, 
skyddshandskar, handsprit, munskydd och diverse tjänster 
som gjort det lite lättare för vår personal att klara denna 
svåra situation.

Tack Resultatreklam i Sparreholm!

Tack Totalskydd i Flen

Tack GB/Unilever

Tack Volvo Parts

Tack Dellner Dampers

Tack Tystor

Håll i, håll ut och håll er friska!

MIkAEL LArSSoN,  
Stolt Näringslivschef  

i Sörmlands hjärta!

5

näringslivscHeFen Har orDeT
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när De Tre ägarna Thomas Lybäck, Göran Lundquist 
och Håkan Karlsson bestämde sig för att sälja företaget föll 
valet på Bravida. Hela personalstyrkan följde med och Bra-
vida uppfyllde även de krav som varit signifikativt för Glöd-
lampan alla år. Den goda serviceandan.

– Både Göran och Håkan hade börjat pla-
nera att gå i pension så det var läge att se över 
framtiden. Att det blev just Bravida är vi glada 
för, de är proffsiga och har en stor bredd i vår 
bransch säger Thomas Lybäck en av de tre del-
ägarna av Elbolaget Glödlampan.

Bravida finns idag i hela norden och arbetar 
med att ge fastigheter liv. De är en heltäckande 
teknikpartner med verksamhet inom ett fler-
tal teknikområden så som el, värme, sanitet, 
ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och 
teknisk fastighetsdrift. Företaget är också ett 
serviceföretag där de hjälper sina kunder att 
hålla sina verksamheter vid liv. Sen Bravida 
förvärvade Elbolaget Glödlampan har man  
anställt nya medarbetare. En av dem är service-
ledaren Mikael Uddin. 

– Jag är elektriker i botten och var innan 
detta delägare i Elcompaniet i Mälardalen. 
Hälleforsnäs el och för er som kommer ihåg 
Insulanders el, där har jag också jobbat. Det känns mycket  
inspirerande att vara en del av Bravida som har en så  
bred repertoar. En av de bästa kunskaperna vi har här i Flen 
på Bravida och som inte är så stort totalt sett inom kon-
cernen är kunskapen om industriautomation. Vi har till och 

De flesta här i vår kommun har nog sett de vita skåpbilarna med den röda glödlamps

loggan fara förbi under många år. Det är numera klassisk företagshistoria, för i januari 

2019 var det läge för en förändring. Det var då Bravida tog över stafettpinnen från  

Elbolaget Glödlampan i Flen. 

bravida ger liv till fastigheter och maskiner

med en VM bronsmedaljör i automation på företaget, säger 
Mikael.

Automation handlar om styrning till olika maskiner 
inom industrin. Det är det som säkerställer att maskinerna 

går. Mycket bygger på konstruktion och 
programmering och den som ansvarar för 
det på Bravida i Flen är VM bronsmedal-
jören och automationsteknikern Anders 
Wadman.

– Jag deltog i yrkes SM där man tävlar 
i mekatronik. Där kom jag på delad första 
plats och fick då representera Sverige i två-
mannalag under VM som då gick av stapeln 
i London. Vi lyckades kamma hem bronset, 
säger Anders.

Numera är det dagliga jobbet för Anders 
att serva maskiner inom industrin. I jobbet 
ingår också maskinkonstruktioner, maskin-
säkerhet och utbildning hos företagen. 

– Jag åker mest ut på underhållsarbete. 
Det är ungefär som att serva bilen. Det  
gäller att hitta fel innan det är för sent, för 
då kan det bli kostsamt för företagen, säger 
Anders.

Thomas och Mikael har märkt av en viss 
nedgång med anledning av Covid 19. Men några permit-
teringar är det inte fråga om i skrivande stund.

– Vi finns här för att hjälpa till med att hålla fastigheter 
och maskiner vid liv – såväl liten som stor och företag som 
privatkund säger Thomas. u

Ivformation
Telefon är detsamma 

som tidigare 

0157140 30  
men med den  

förändringen att  

det går via Bravidas 

växel. Begär att få 

komma till Flen eller 

Elbolaget Glödlampan, 

så kommer ni i  

kontakt med dem  

– alternativt via Epost  

order.flen@bravida.se

Anders Wadman, Mikael Uddin och Thomas Lybäck.
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viTvaror av alla De slag har handlats hos Elektro-
tjänst i Katrineholm ända sedan 1946. Sedan fem år tillbaka  
tillhör Katrineholmsbutiken vitvarukedjan Elon. För utom 
butiken i Katrineholm så äger företaget även en Elon-butik 
i Hallsberg och nu också en i vår kommun.

– När den förra Elonhandlaren avvecklade sin verksam-
het i centrala Flen samtidigt som ett tips kom om att denna 
lokal fanns ledig så tog vi chansen. Det har varit mycket 
att stå i då vi samtidigt helrenoverat vår butik i Hallsberg. 
Det känns skönt att vi äntligen är på plats i Flen, säger 
Marcus.

Butiken i Flen är en kontantfri butik och har samma  
service och sortiment som i Katrineholm och Hallsberg. Här 
hittar man allt från alla typer av vitvaror till mindre appara-
ter som kaffebryggare och dammsugare. Även ett noga utvalt  
sortiment med belysning finns till Flensbornas förfogande.  
Fördelen med att ägas av Elektrotjänst är också att en stor 
el-expertis finns inom företaget. 

– I nuläget är vi tre anställda i Flen som hjälper kun-
derna i butiken. Hela vårt sortiment kan man alltid hitta 
på Elons hemsida. De produkter som vi inte har i butiken 
får vi hem på två dagar och våra elektriker hjälper till med 
installationer om det behövs. Vi har också tillgång till Elon 
Ljud & Bilds sortiment på beställning om det kommer en 
förfrågan. Som kund får du hjälp hela vägen och vi kan 
lösa det mesta, säger Ebba.

Totalt finns det 500 Elonbutiker i Norden och kedjan  
expanderar hela tiden. I samband med öppnandet av  
butiken i Flen täcker Elon nu ett stort område i mellersta 
Sörmland, både som Elon och Elon Ljud & Bild.

– Vi tror mycket på butiken i Flen. Nästan direkt när 
den förra Elonbutiken hade stängt i Flen märkte vi en  

När du läser detta så är det säkerligen 

så att den nya Elon butiken har öppnat 

på Tegelvägen i Flen. kanske har du  

redan varit där och inhandlat en ny 

frys, tvättmaskin eller spis. Forum Flen 

har pratat med Marcus Strömberg, 

butikschef och Ebba Månsson butiks

ansvarig för de tre Elon i katrineholm, 

Hallsberg och nu även Flen. 

ny butik  
öppnar  
i flen
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ökning av kunder från Flenstrakten i vår Katrineholms-
butik. Normalt sett så brukar sommarmånaderna gå ner 
i tempo men vi hoppas och tror att det är en annan typ  
av marknad i Flen med anledning av de många sommar-
gästerna i kommunen, säger Marcus.

Med anledning av Covid-19 viruset så blev den tilltänkta  
invigningen lite mer lågmäld än det var tänkt. Fördelen  
enligt Ebba är att de verkar i en bransch där deras produkter  
och tjänster ingår i det som människor helst inte vill eller 
kan leva utan.

– Vi fick tillgång till lokalerna den 11 maj och har jobbat 
stenhårt fram till öppningen, men vi tog ett beslut ganska 
tidigt under våren att inte ha en stor invigning på grund av 
viruset. Så fort det återgår till det normala planerar vi att 
ha en stor butiksinvigning, säger Ebba. 

Elon Ljud & Bild, tidigare Audio Video, är ett centralt 
samarbete i hela Norden mellan Elon Group och Electra 
Group. u

Från vänster: Jonna Fransson, butikssäljare. Dennis karlsson, 
butikssäljare. Ebba Månsson, butiksansvarig katrineholm, Flen och 
Hallsberg. Marcus Strömberg, butikschef katrineholm, Flen och 
Hallsberg.



Hotell, restaurang, fest och event

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

Den bästa mötesplatsen i hjärtat av Sörmland
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Hos nyFöreTagarcenTrum Västra Sörmland kan 
du som funderar på att starta eget företag eller redan har 
startat, få kostnadsfri rådgivning och information. Rådgiv-
ningen är kostnadsfri tack vare deras nätverk av samarbets-
partners. De stöttar både med finansiella medel och med 
personlig expertis och engagemang.

– Hos oss kan du komma och presentera din idé. Vi  
guidar och ser till att du får med dig den information som 
du behöver för att starta ditt företag, säger Thomas Löv-
gren verksamhetsansvarig på NyföretagarCentrum Västra 
Sörmland.

Thomas har en lång erfarenhet inom bank och finans-
världen där han haft lite olika roller. Utöver jobbet som 
verksamhetsledare på NyföretagarCentrum driver han sitt 
eget konsultföretag med fokus på företagsmäkleri varvat 
med olika styrelsejobb och projektledning.

– Det är fantastiskt kul att träffa alla människor som 
kommer på våra rådgivningar, det finns så mycket spän-
nande idéer. Vi finns där för att pusha och hjälpa dem att 
förverkliga sin dröm, men det händer också att vi ber våra 
kunder att fundera en gång till, säger Thomas.

Till NyföretagarCentrum Västra Sörmland tillhör Ka-
trineholm, Flen och Vingåker. Just nu är det två rådgivare 
som hjälper till men fler rådgivare tillkommer under hös-
ten. I Flen genomförs rådgivningarna på Järnvägshotellet 
(Turistbyrån) och bokning görs via NyföretagarCentrums 
hemsida. 

– Det är väldigt enkelt att boka via vår hemsida. Tider 
finns upplagda när vi är på plats. På hemsidan går det också 
bra att boka in sig på våra kurser, Steget till eget. Det är 
helt kostnadsfria kurser där vi bland annat går igenom bok-
föring, skatter, marknadsföring, affärsplan, budget m.m, 
säger Thomas.

NyföretagarCentrum verksamhet består av tre ben. Det 
är just rådgivningar och kurserna ”Steget till eget” men 
även mentorskap. Mentorerna hjälper nyföretagare med 
tips och råd. De är oftast företagare med lång erfarenhet av 
näringslivet. 

– Våra rådgivningar och kurser är mycket uppskattade 
och de flesta går utbildningen ”Steget till eget”. Just nu har 
vi pausat våra fysiska utbildningstillfällen med anledning 
av Covid-19 men förhoppningsvis är vi igång igen till hös-
ten. Då planerar vi även att genomföra riktade utbildningar 
till utlandsfödda för att öka företagandet i regionen, säger 
Thomas. 

Ett annat fokus just nu är att stötta nyföretagare med 
rådgivning för de som drabbats av Covid-19. Nyligen lan-

nyföretagarcentrum  
stöttar nya företag

serades Nyföretagarhjälpen, som handlar om att guida och 
ge råd för de som kan behöva hjälp från olika instanser för 
att rädda sitt företag. 

– Det är vår kärna i verksamheten och vårt syfte. Att  
vi kan ge råd och tips som skapar nya företag och nya  
jobb. Men det skulle inte gå om vi inte hade våra samarbets-
partners. Som samarbetspartner i NyföretagarCentrum har 
du möjlighet att möta nya kunder som är på väg att bli 
företagare. Dessutom gör man en samhällsnytta som gene-
rerar mer jobb och skattepengar till våra kommuner, säger 
Thomas.

Så har du en idé som du länge funderat på. Ta då möjlig-
heten och att presentera den för Thomas och hans kollegor. 
Din dröm kan bli sann. u

Har du länge funderat på den där idén men inte riktigt vet hur du 
ska förverkliga den? Då ska du vända dig till NyföretagarCentrum. 
De hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknads
föring eller vad du vill som rör ditt företagande. Ta chansen och 
förverkliga din dröm.
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Gäller tills vidare och för att jämna ut användandet av 
dricksvattnet över dygnets 24 timmar. Läs mer på vår 
hemsida www.sormlandvatten.se.

Bevattningsför
bud

kl. 06.00-20.0
0  

Från 1 maj

Blad, böcker,
vepor, flaggor,
broschyrer  m m

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

Vi trycker det DU behöver
NÄR du behöver det.

möBler, arkiv, verkTyg och mycket 
annat som inte behövs dagligen har varit 
en starkt växande bransch i större städer 
under flera år. Sen i april finns nu ett nytt 
lagerhotell i kommunen och det är Sofie-
lund som utökat sin verksamhet ute på 
Talja industriområde. Här kan du som  
privatperson eller du som driver ett mindre 
företag långtidsförvara det som inte har 
plats där hemma eller på firman. 

– Vi förvärvade den tomma fastigheten 
på Talja vid årsskiftet 2011-2012. Den  
tidigare ägaren Talaris hade under 2011 
lagt ner verksamheten i Flen och flyttat all 
tillverkning utomlands. Kvar blev en över-
given kontors-, industri- och lagerfastighet 
på ca 8000 kvm med en 65.000 kvm stor 
tomt vackert belägen vid Taljasjön. Alla 
kontor och konferensrum var fullt möble-
rade. I fastighetens markplan finns en stor 
matsal med serveringskök samt omkläd-
ningsrum och duschar för såväl damer som 
herrar och t.o.m. en skjutbana, säger Rolf 
Lydahl VD på Sofielund.

Sofielunds tanke bakom köpet var att 
kunna erbjuda företag, både befintliga och 
sådana som planerar att etablera sig i Flen, 
lokaler till en attraktiv hyra. Kontoren 
hyrs ut möblerade och hyresgästerna har 
tillgång till bl.a. pentry och konferensrum. 
Städning och el ingår i hyran och det finns 
tillgång till fiber. 

– Sen vi tog över fastigheten har ut-
hyrningsgraden legat på 35% av de olika 
inom husytorna. Därtill kommer en ganska  
omfattande uthyrning av markytor för 
husvagnar och containers. De hyresgäster 
vi haft och har nu i fastigheten samt på om-
rådet utomhus är olika företag och myn-
digheter, säger Rolf.

Nya hyresgäster sedan några månader 
tillbaka är Flens Bygg och Logistik samt 
Jorma Pihl som startat billackeringsfirma i 
lokalerna. Jorma är dessutom bågskytt och 
använder därför skjutbanan som tränings-
lokal.

– Privatpersoner hyr lokaler hos oss för 
bl.a. vinterförvaring av husvagnar, hus-
bilar och båtar. Värdefulla samlarbilar och 
sportbilar hittar man också i lokalerna,  
säger Rolf.

Den stora industrihallen, som omfattar 
ca 20 % av den totala uthyrningsbara ytan, 
har tyvärr varit svår att hyra ut. Bortsett 
från någon enstaka bil eller båt har det varit 
tomt i fastigheten. När elektronik industrin 
bedrev sin verksamhet här skedde mon-
tering av bl.a. sedelhanteringsmaskiner i 
lokalen. Det är orsaken till att takhöjden 
kunde vara förhållandevis låg, ca 2,6 m 
på många håll.  Tillverkningsindustri i all-
mänhet kräver dock högre höjder för sina 
maskiner, lyft och transporter av material 
m.m.

– Den här satsningen ser vi positivt på, 
då lokalen är som gjord för ett lagerhotell. 
Industrihallen är sedan april nu inredd 
med cirka 20 förråd på 3,75 respektive 7,5 
kvm. Vi kommer att fortsätta utbyggnaden 
beroende på marknadens efterfrågan. Vi 
kan bygga ut till över 100 enheter. Vi är 
inte låsta av de storlekar som vi har i första 
etappen utan både mindre och större kan 
bli aktuella, säger Rolf.

Det nya lagerhotellet är perfekt för dig 
som behöver frigöra utrymme. Lokalerna 
är inhägnade, larmade och säkerhetsperso-
nal tittar till området kontinuerligt. Lager-
hotellet på Talja ser till att hålla dina ägo-
delar i tryggt förvar. u

lagerhotell  
öppnat på Talja

Är du trångbodd  

och inte vet var du 

ska förvara ute

möblerna, verktygen, 

golfklubborna eller 

det där som du bara 

använder lite då och 

då? Nu har ett nytt 

lagerhotell öppnat 

på Talja utanför Flen.
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0771-350 350 | sormlandssparbank.se

Vi tror på ett hållbart samhälle. Vår vinst går därför tillbaka till lokalsamhället 

där vi verkar. Vi stöttar föreningslivet, kultur, skola, miljö, entreprenörskap  

och näringsliv. Som kund hos oss är du en del av ett lokalt kretslopp för ett 

Sörmland som är gott att besöka, leva och verka i. Välkommen!

Din bank i sörmland
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Taxin i Flen har en anrik historia. Med över 100 års 
verksamhet har de servat både invånare och företag i kom-
munen med skjuts av både människor och gods. Idag körs 
taxin i Flen av Taxi Sverige som ägs av företaget Cabonline. 

– När avregleringen av taxibranschen kom i början av 
90-talet gick några åkare i kommunen samman och bildade 
Taxi Flen. Den huvudsakliga verksamheten var den sam-
hällsbetalda verksamheten så som skolskjutsar och sjuk-
resor. 2007 förlorade man upphandlingen för färdtjänsten, 
samtidigt behövde företaget byta ut tekniken i alla fordon. 
Taxi Flen valde då att sälja till företaget Samtrans som hade 
en lokal anknytning, säger Jerry Wahlstedt som jobbar om 
platschef på beställningscentralen.

2012 slog Taxi Flen ihop sig med Taxi 10 000 men efter 
ett par år valde Samtrans att sälja Taxirörelsen till Cabon-
line. Cabonline förändrade företagen till franchiseverksam-
het med namnet Sverige Taxi. Det är de som numera rullar 
på våra vägar i kommunen.

– Loggan och telefonnumret är det samma som det alltid 
varit, det är viktigt för oss med den lokala anknytningen. 
Vår största verksamhet är fortfarande den samhällsbetalda  
verksamheten och vi har en jättebra relation med Flens 
kommun. Om man ska kunna ha en taxiverksamhet i vår 
region med relativt få invånare och stora arealer så är det 

viktigt att vi får hjälpa till med den samhällsbetalande verk-
samheten. Annars blir det svårt att hålla övriga tjänster  
levande för resten av våra invånare, säger Anders Sigurds-
son regionansvarig för Sörmland samt marknads- och för-
säljningschef på Cabonline Region Mitt.

Cabonline är Nordens största taxinätverk och finns  
på 230 orter i hela norden. Totalt är 7.000 fordon, 3.500 
åkerier och 12.000 förare anslutna till företaget. 

– Det ska vara enkelt att åka med oss och det ska funka 
för alla generationer. Hos oss kan du boka din resa med allt 
från mail och telefon och numera med vår app som du kan 
använda vart du än befinner dig. Det ända vi tagit bort är 
fax, säger Teddy Borg som jobbar som åkerikoordinator.

Taxi Sverige är ett av de företag som har känt av mindre  
efterfrågan på grund av Covid-19 men har hittat en del  
andra möjligheter för sin verksamhet.

– Vi upplever en jättebra sammanhållning mellan före-
tagen här i kommunen och tillsammans har vi skapat sam-
arbeten för att leverera gods. Sen Covid-19 drabbade oss 
jobbar vi bland annat med att köra ut mat till skolor och  
till den äldre generationen som vill undvika att handla i 
butikerna. I övrigt kan vi hjälpa fler företag med personal-
skjutsar. Alla företag kanske inte behöver en dyr tjänste-
bil som ändå för det mesta står still. Dessutom blir det en 
positiv effekt för miljön samt fler bilar till allmänheten i 
regionen. Vi är öppna för alla förslag. Det är bara att höra 
av sig till oss så hittar vi en lösning som passar just dig, 
säger Anders.

Sverige Taxi sätter alltid kunden i fokus, både gällande 
säkerhet och utbildad personal. Så vart du än befinner dig 
och behöver skjuts så kan du höra av dig till Sverige Taxi 
antingen via deras app, mailen flen@sverigetaxi.se eller det 
klassiska telefonnumret 0157-122 00. u

I slutet av 1800 talet startades den första 

taxiverksamheten i Flens kommun. Då  

bestod den av fyra hästar och 2 bilar och 

administrerades av Flens droskägarförening. 

Numera är det lite mer modernt då ett  

enkelt knapptryck via en app tar dig vart  

du vill. Forum Flen har haft en digital träff 

med gänget som har koll på Taxin i Flen.

taxi sverige underlättar  
människors vardag

’’
telefonnumret är 

detsamma som alltid
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Det kommer en morgondag
vår siTuaTion just nu domineras naturligtvis av Corona  
pandemin, som påverkar hela samhället i alla dess delar.  
För många företag innebär det att efterfrågan har minskat 
drastiskt eller försvunnit helt. Osäkerheten om hur förloppet  
utvecklas och hur länge det kan ta innan vi kan se en  
förbättring, gör att det blir svårt att planera verksamheten.

Det finns hjälp att få och den hjälpen ska utnyttjas. Efter 
den här svåra tiden kommer en återhämtning och efterfrågan  
kommer tillbaka. Men det är säkerligen bra att utgå från att 
allt det kommer ta lite tid.  

Vårt arbete inom Forum Flen koncentreras nu till att 
stödja företagen på alla sätt som går. Samtliga träffar, infor-
mationsmöten och andra aktiviteter är inställda tills vidare. 
Speciellt tråkigt är att Mässan som skulle ha genomförts 
den 25 april blev inställd men kommer att arrangeras i april 
2021. 

Det finns ett antal aktiviteter som är påbörjade, men de 
är nu pausade till i vart fall efter sommaren. Ett sådant är 
kommunens samarbete med Tryggare Sverige med syfte att 
förbättra tryggheten och öka attraktiviteten i den centrala 
delen av Flen. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer,  
samverkansformer och lösningar.  

Stiftelsen Tryggare Sverige är en politiskt och religiöst 
oberoende organisation med syfte att förbättra och främja 
utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet 
är inriktat på att finna nya idéer, samverkansformer och lös-
ningar. Leader Sörmland stödjer även projektet finansiellt. 
Det handlar konkret om att skapa en levande och attraktiv 
miljö genom att ta ansvar för säkerhet, evenemang, gestalt-
ning, hålla rent och snyggt, se till att fastigheter underhålls 
och inte minst se till att bekämpa all form av brottslighet. 
Forum Flen är här representerat i arbetsgruppen.

På järnvägshotellet i Flen har en mötesplats för företagare  
skapats. Det är även en plats där man kan sitta och arbeta 
några timmar eller ha ett enskilt möte med en kund eller 
annan samarbetspartner. Just möten med andra företagare 
har visat sig vara en viktig förutsättning för nya idéer och 
affärsmöjligheter. Förutom arbetsplatser finns två separata 
mötesrum som kan bokas genom kommunen (bokning@
flen.se). Vi tror att det här kan bli mycket bra, men just nu 
är den här möjligheten svår eller omöjlig att utnyttja. Vi 
hoppas kunna göra en nystart efter sommaren.

Ett närmare samarbete mellan skolan och näringslivet är 
ett område som vi prioriterar i Forum Flen. Ämnet är verk-
ligen aktuellt för våra medlemsföretag, där svårigheter att 
hitta rätt kompetens begränsar företagens utveckling. Det 
är viktigt att komma till en dialog om hur skolan kan bidra 
till näringslivets kompetensförsörjning.

Det finns nu en handlingsplan för samverkan mellan  
skolan och näringslivet. Den innehåller ett tätare samarbete  
inför arbetsmarknadsmässan på Stenhammarskolan i sep-
tem  ber, en planering för PRAO perioden för åk 8 och 9 och 
ett tydligare samarbete med Ung Företagsamhet. 

Vi kommer att klara av den här krisen också, inte minst 
genom ett bra samarbete. Som företagare är det viktigt att 
söka den ekonomiska hjälp som finns. Företagen och jobben  
måste finnas kvar!

Med vänliga hälsningar
ForUM FLENS STyrELSE



vi stödjer samverkan i flens kommun. var med du också!
ab el & säkerhet sörmland
ab niltryck offsett & pappershandel  
(linderoths tryckeri ab)
alla tiders skebo
balovi ab
bravida sverige ab/ 
elbolaget glödlampan
boing all-service
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
elon flen
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
lundberg & jonsson 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
resultatreklam ab
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
sörmlands brunnsborrning ab
sörmlands sparbank
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)
volvo group powertrain
WrenDa
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c/o ekonomitjänst villåttinge ab
taljavägen 8
642 91 flen
naringsliv@forumflen.se
www.forumflen.se


