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Där gammalt möter nytt
De vårdar din byggnad

Och årets pris går till…
Nummer 1 av 13000 företag

Det är vi som är styrelsen
Forum Flens styrelse säger Hej

Glass är lika med glädje
Glassfabriken ska bli den bästa arbetsgivaren

En oas av kultur
I kulturens tjänst

Laddat 40 årsjubileum
Batteriladdare från den Sörmländska idyllen

ordförande har ordet
vi har nu levt med Covid-19 i elva månader. Det är en
märklig situation som vi fortfarande befinner oss i. Vi får inte
tappa greppet nu, och vi måste hålla ut och hålla i.
Senaste veckan har restriktioner och lockdown börjat om,
det känns overkligt.
Vad kan vi göra ?
Vi måste följa Folkhälsomyndighetens och regeringens
rekommendationer:
• Tvätta händerna
• Hålla avstånd
• Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom
• Hjälpa våra äldre som är i riskgruppen
Det känns ändå som att företagen i vår kommun har haft en
bra period, vi har tillsammans jobbat för att stödja varandra.
I Forum Flen har vi haft kontakt med medlemsföretagen för
stöttning och hjälpt till med råd för bidrag m.m.
Våra möten var hela tiden digitala under våren, vi har varit
starka och verkligen jobbat efter situationen. När höstterminen
började startade vi upp med både fysiska och digitala möten.
Det som många restauranger lever på under hösten och
vintern är julbordsittningar. De kommer vi ej kunna bedriva i
år som det ser ut nu. Håller er uppdaterade på våra företags
hemsidor eller kontakta oss i Forum Flen.
Komma ihåg att stötta och supporta era lokala företag.
I skrivande stund funderar man över om vi kan genomföra
vår mässa till våren? Har vi fått ett vaccin? Har pandemin
lagt sig?
Det är svårt att skriva om
något annat. Vi klarar detta
tillsammans. Vi måste hålla i
och vi måste hålla ihop.
Ta hand om varann.
God jul & Gott nytt år. u
hannah larsson
Ordförande Forum Flen
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Kulturupplevelser av världsklass
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
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Taljavägen 8, 642 91 Flen
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Alla tiders Skebo

Vi brinner för allt inom färg – både för att bevara och förnya
Vi är experter på kulturvård och gamla tekniker, men älskar även de nya och modiga. Vi vägleder
dig till att sätta din egen prägel på hemmets alla ytor – från golv till tak, och vi förespråkar att de
görs på ett miljövänligt sätt. Hos oss hittar ni allt från tapeter och inredning till färg, beslag och
verktyg. Vi handbryter även linoljefärg i butiken.

ALLA TIDERS SKEBO Sparreholmsvägen 33 B, 642 91 Flen, 0157-300 00
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Moa Carlsson

Jane Nordrup

Alla tiders Skebo
– där gammalt möter nytt

I centrala Skebokvarn finns en gammal
byggnad där stockar och brädor passerat
under århundraden. Byggnaden som under
många var en snickerifabrik där genera
tioner arbetat med att såga upp virke blev
tillslut omodern. Byggnaden gick en oviss
framtid tillmötes men tur då att det finns
människor som Jane och Bengt Nordrup
som med varm hand, anletes svett och
stark vilja skapat en unik verksamhet där
gammalt möter nytt.
Under flera år drev paret Nordrup en färgbutik i centrala
Flen, men drömmen om att utveckla sin verksamhet inom
byggnadsvård och färghandel var lite begränsad med den
lokal de hade. De hade under en längre tid letat efter sitt
drömställe och möjligheten kom när den gamla snickeri
fabriken i Skebokvarn kom ut till försäljning.
– I augusti 2017 fick vi nycklarna och vi satte igång direkt
med att börja renovera. Att det skulle bli svettigt märkte vi
ganska snart, det fanns mycket att ta tag i men vi är så glada
att vi tog chansen. Det har varit en jättekul resa, säger Jane.
Byggnaden var på sina ställen fallfärdig där de bland
annat under renoveringen fick lyfta en del av huset. Efter
två år av svett, tårar och skratt så invigdes den nya butiken
i december 2019.
– När invigningen skulle genomföras så lades det gamla
fabriksgolvet tillbaka bara timmar innan dörrarna öppnades. Det var precis att vi hann bli klara, säger Bengt.
Alla tiders Skebo är en färghandel med fokus på byggnadsvård. Här kan du få hjälp med allt från kulturvård
och gamla tekniker på ett miljösäkert sätt till nya och mer
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moderna produkter och tjänster. I lokalen där färgbutiken
ligger finns två våningar. På markplan ligger färgbutiken och
på övervåningen finns en inspirationsdel som även inhyser
en konferenslokal där företag och sällskap kan hyra in sig.
– Vi säljer mycket speciallösningar och jobbar mycket
nära våra kunder. Service är viktigt för oss och det uppskattar kunderna. Just nu jobbar vi också med att färdigställa
Kulturmålarnas verkstad. Förutom det så arrangerar vi
kurser i allt från tapetseraraftnar till pappspänningskurser
som är dåtidens gipsväggar, säger Jane.
Den härliga och färgglada mixen av utbildningar, kunskap om gamla tekniker och specialrenoveringar har tagits
mot positivt av kunderna. Både invånare i kommunen och
människor utanför kommungränsen har hittat till butiken.
– Vi jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet.
I den äldsta lokalen här, är det på gång med ett ölbryggeri
där vi ska kunna genomföra olika event. På baksidan är
planen att skapa ett orangeri med en inspirationsträdgård.
Förhoppningen är också att kunna skapa övernattningsmöjligheter kopplade till de event vi vill göra. Vi ser det
här som ett livslångt projekt, och just nu lever vi vår dröm,
säger Jane.
Nu börjar det vankas jubileum, i december är det ett år
sedan butiken slog upp dörrarna.
– Ett år går så fort och vi har haft jättemycket att göra.
Med anledning av Covid-19 och de restriktioner som följde,
tillbringade många mer tid i hemmet och startade då upp
renoveringar, vilket vi har gynnats av såklart. Den 14 – 16
december tänkte vi fira att vi haft butiken öppen i ett år,
det vill vi fira i dagarna tre. Vi vill också passa på att tacka
alla våra kunder som stöttar oss, tipsar vänner och bekanta
som väljer att handla hos oss. Ni är guld värda, utan er
ingen butik, säger Bengt.
För Alla tiders Skebo ser det ljust ut, och av de pengar som
Bengt och Jane tjänar in på sin verksamhet går nu det mesta
till att investera i fastigheten. Förutom Jane och Bengt jobbar
också Moa Carlsson i butiken och vid behov ytterligare
en personal. Det är hos Alla tiders Skebo som gammalt
möter nytt. u

näringslivschefen har ordet
år 2020 kommer att gå till historien som ett av de under
ligaste år vi upplevt i modern tid.
Totalstopp för alla publika evenemang, kris i närings
livet, omställningsstöd, permitteringsstöd, besöksförbud,
restriktioner från regering och folkhälsomyndigheten, inoch utreseförbud, detta var nya begrepp vi var tvungna att
ta till oss från Mars månad.
Människan är dock en fantastisk skapelse, vi har under
året sett kreativa lösningar på de flesta områden som vi
först trodde skulle bli total katastrof inom.
Besöksnäringen har trots allt överlevt, dock med mindre
intäkter än prognostiserat.
Industrin har anpassat sin produktion, i vissa fall ändrat
inriktning, vi ser nu tecken på att företag återanställer för
att klara sin produktion, vem hade trott det under våren.
Media fyller oss med den ena fantastiska berättelsen efter
den andra gällande personal inom vården, vilken kraft som
finns i dessa människor!
Den offentliga sektorn har dragits med svåra utmaningar,
framförallt inom ovan nämnda sektor där bristen på adekvat skyddsutrustning var en stor sak vår och försommar.
Jag kan inte nog tacka och visa beundran för hur sammansvetsat företag inom vår kommun ställde upp och
skänkte utrustning till vår personal så de skulle kunna lägga
energi på huvuduppgiften att vårda och sköta sina brukare.
Mitt i allt detta skall vardagen lunka på, samtliga fysiska
träffar har omvandlats till digitala möten, nya termer som
Zoom, Teams och Hang-Out är nu en del av vardagen, det
kanske är så att vi anpassat oss till den digitala struktur
som funnits där tidigare men vi inte riktigt litat på innan
Pandemin?
Nyföretagarcentrum Västra Sörmland rapporterar om
en kraftig uppgång av nyföretagande från januari till september, 68 nya företag i Flens kommun, en ökning med
37% jämfört med tidigare år, till och med jämfört med fem
år bakåt i tiden.
Småhustomter säljs i kommunen, större företag inom
fastighetsbranschen satsar på Flens kommun när det gäller
äldreboenden och bostadsbyggande, ett allt större intresse
märks gällande etableringsfrågor i kommunen, så det kanske
är nu vi skall intensifiera vår marknadsföring av Flen som
den attraktiva kommunen i närheten av Stockholm med
en underbar natur, bra infrastruktur och ett välkomnande
företagsklimat?
Önskar Er alla en riktigt God Jul, Ett Gott Nytt År och
att vi håller oss friska!

Mikael Larsson,
Näringslivschef Flens kommun,
Sörmlands hjärta!
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Gerry Wahlqvist
Rådgivare
Skog och lantbruk

Din bank i Sörmland
Att sköta ekonomin ska vara smidigt och enkelt så att du som företagare
kan lägga tiden på att driva och utveckla ditt företag.
Med våra digitala tjänster sköter du bankärendena när det passar dig. När du behöver
träffa en kunnig rådgivare som kan jord och skog är vi aldrig långt borta – vi har kontor
i Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund.
Bankens vinst stannar i Sörmland och gör gott för lokalsamhället. Läs gärna mer på
vår hemsida om alla projekt, föreningar och initiativ som vi kan stötta ekonomiskt
tack vare våra kunder.
Välkommen till Sörmlands Sparbank du också!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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Grattis Kvalité Häst och Hund

– Årets företagare Södermanland

Hannah Larsson

Året 2020 är ett år som kommer gå till historien på flera sätt.
Det gäller även för Hannah Larsson och Kerstin Olsson samt hela
gänget på Kvalité Häst och hund på Lida gård utanför Flen. För
första gången någonsin med en konkurrens på över 13000 före
tag har ett företag från Flen fått utmärkelsen ”Årets företagare
Södermanland”.

i mitten av mars fick Hannah och Kerstin ett överraskande besök av juryn som består av organisationen Företagarna KFV, Flens kommun, Sörmlands Sparbank och Handelsbanken. Med sig hade de blommor, diplom och glada
hurrarop.
– Att få utmärkelsen ”Årets företagare i Flen” var oerhört
glädjande. Vi har kämpat i många år sen starten 1997. Det
var ett kvitto på vår entusiasm och vårt brinnande hjärta.
Alla här har dragit sitt strå till stacken så det kändes jättekul
att bli uppmärksammad för det vi gjort och gör, säger Hannah Larsson som äger Kvalité Häst och Hund, Lida Gård
tillsammans med sin mamma Kerstin Olsson.
Företaget öppnade sin verksamhet för första gången i en
lokal på 20 kvadratmeter på Kyrkvägen i Flen där det i första
hand var försäljning av häst- och hundprodukter. Efter
några år utökades butiken till en större lokal då butiken
kompletterades med dam- och herrkläder och för fem år sen
tog de steget och flyttade ut till Lida Gård där restaurang
och café tillkom. En flytt som nu resulterat i ytterligare en
utmärkelse.
– Ja, det är helt galet. Inte nog med äran att få bli ”Årets
företagare i Flen” så fick vi besök en gång till, men då som
”Årets förtagare Södermanland”. Helt fantastiskt kul, säger
Hannah, med ett leende.
I en konkurrens med över 13000 andra företag i Sörmland så tog Kvalité Häst och hund hem årets titel. Tanken
var att delta på prisutdelningen i Blå hallen i oktober för att
representera Sörmland men med anledning av Covid 19 så
blev årets tillställning inställd. Årets prisutdelning delades
ut utan publik och tyvärr så nådde inte Kvalité Häst och
Hund ända fram till första platsen som ”Årets företagare i
Sverige” men det är ändå en seger.
– Vi är oerhört stolta och nöjda. Att få de här utmärkelserna är hela personalen och familjens förtjänst. Vi är alla
vinnare här, säger Hannah.
När Covid-19 anlände så blev oron stor då Lida Gård är
ett välbesökt turistmål i kommunen. Tankarna och klumpen i magen växte men det fanns inget att tveka på. Nu
gällde det att gasa, berättar Hannah.
– Vi ställde om direkt. Började med utkörning av luncher
och middagar från vår restaurang. Anställde en marknadsansvarig och började jobba upp vår webbshop. Vi skapade
aktiviteter utomhus runt anläggningen och det gav resultat. Under sommaren har många turister som ”hemestrat”
hittat hit. Det har varit vår bästa sommar någonsin, säger
Hannah.
Det blev ett omtumlande år för Hannah och gänget ute
på Lida Gård. Ett år som går till historien. Stort grattis Kvalité Häst och Hund, Lida Gård. u

juryns motivering
”Årets företagare Södermanland är en entreprenör med
ett extra stort engagemang och ambassadörskap för
regionen. I en bransch som brottas med stor konkurrens
från e-handeln har personen lyckats mycket bra med
sin unika satsning på kvalité och samtidigt lyckats sätta
orten Flen på kartan genom att vara ett besöksmål
med restaurang och café. Med ett stort engagemang för
näringslivsfrågor i kommunen samt ett mycket stort engagemang för ungdomars välbefinnande. Med kunglig
glans driver denna person sitt och sin mors företag mot
nya utmaningar och vinster. Ett stort grattis till Årets
företagare Södermanland – Hannah Larsson, Kvalité
Häst och Hund Lida Gård”.
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Teater Klämman är kommun
Efter en liten kringelkrokig väg, vilket
visar sig vara den krångliga vägen så hittar
Forum Flen fram till Fridals gård strax
utanför Mellösa. En plats som redan vid
första anblicken visar upp sin mysfaktor,
och bättre ska det bli.
det duggar lite lätt denna höstdag och det varnas för
snö på radion. Men vad gör väl det när två glada leenden
från Anne och Janne Öster bjuder in oss i värmen till Fridals Gård och Teater Klämmans restaurang.
– Så du tog den guppiga vägen säger Anne med ett skratt.
Det är lättare att åka via Mellösa, så ta den på vägen hem
istället.
Vi slår oss ner vid ett av restaurangens bord och blir
bjudna på kaffe och en god kaka med äpple. I lokalen som
för tillfället har lite glesare mellan borden på grund av
Covid-19 hänger balalajkor i taket och bakom oss står
scenen mysigt inredd som ett vardagsrum. Restaurangen
har fönster med fina spröjs och det går inte att låta bli att
tänka att det är lite ”Bullerbyn” över Fridal.
– Vi flyttade ner hit 1987 och det var kanske inte tanken
att vi skulle starta den här verksamheten som vi har idag.
Våra barn hade nyligen upptäckt sitt intresse för musik
och teater men i Mellösa fanns ingen organiserad förening
som erbjöd den typen av verksamhet. Då vi själva jobbade
som musiklärare så vi tog saken i egna, säger Janne.
När Anne och Janne fick en förfrågan om att arrangera
ett luciatåg av ortens invånare och som genomfördes med
framgång så väcktes intresset att starta upp en mer permanent verksamhet.
– Vi började i Mellösagården under namnet Mellösa
sång-, teater- och dansgrupp och till slut hade vi 500 barn
som deltog och allt var ideellt samtidigt som vi jobbade
heltid, det blev lite snärjigt att hålla ihop det, säger Janne.
I början av 2000-talet valde de att flytta verksamheten
hem till gården på Fridal. De öppnade sin restaurang och
en utomhusscen byggdes. 2002 genomfördes den första
föreställningen och sen har det rullat på med både små
och stora produktioner, över 400 manus har paret skrivit
tillsammans.
– Vi lever vår dröm, det är fantastiskt kul och gensvaret
från våra invånare och tillresta gäster är fantastiskt kul. Normalt sett brukar vi arrangera cirka 150 konserter om året. I
år är det tyvärr mindre på grund av Covid-19 som ställt till
det för många av oss i branschen. Vi har fått ställa om en
del där restaurangen har blivit viktigare för vår verksamhet.
Vi har längre öppettider för luncherna och har börjat med
frukost. Vi har ett litet annat upplägg med konserterna där
vi haft mer av sittande publik. I år genomför vi 43 konserter.
Vårt stora arrangemang, gitarrfestivalen Rurik skulle ha
genomförts i juni med 11 konserter, den fick vi tyvärr flytta
fram ett år, säger Anne.
I år firar Anne och Janne 33 år som kulturleverantörer
och under dessa år har det varit många artister och musi8

ker som besökt Fridals Gård. Teater Klämman AB växer.
– Vi försöker ha en så bred mix som möjligt av konserter. Artister som Mikael Rickfors, Armborst & Tulpaner,
Fröken Elvis, Orsa spelmän, Susanne Alvegren och Jack
Vreeswijk, Tina Ahlin, The Sons of Navarone från Belgien,
Ruben & Matt and the Truffle Valley Boys från Italien och
många andra har gästat oss. Det har blivit många konserter och föreställningar under årens lopp. Vi gör det mesta
själva, allt från att arrangera konserter ihop med Fridals
kulturförening och dess 521 st medlemmar till att driva
restaurangen via Teater Klämman AB, men vi får också
bra hjälp av våra barn och barnbarn, säger Janne.
Förutom konserter och föreställningar så går det utmärkt
att genomföra andra typer av arrangemang på gården.
Allt från begravningsfika, minnes-/namngivningsceremonier,
företagsevent med livemusikquiz, fester för privatpersoner
till födelsedagskalas och bröllop och en mängd föreningsmöten, klassträffar och mycket mer.
Vandrare på Sörmlandsledens etapp 23:1 blir fler och
fler och bokningar för frukost, lunch och middag samt
övernattning duggar tätt. Teater Klämman bedrivs som
ett familjeföretag där döttrarna Sanna Andersson, Annelie
Strindberg samt svärsonen Johan Strindberg rycker in vid
stora evenemang tillsammans med Anne och Janne.
Vi kan konstatera att hos Teater Klämman finns det
mesta för den som vill få en kulturupplevelse av världsklass. Vi tackar för det trevliga besöket och lovar Anne
och Janne att ta den lite lättare vägen hem från kommunens kulturoas. u

nens kulturoas

Janne och Anne Öster in action!
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Julbord med
Sörmländska smaker
Julbordsstart 20 november 2020
Middagssittning onsdagar - torsdagar
Middagssittning fredagar - lördagar
Lunchsittning lördagar
Barn upp till 12 år

495: 595: 595: 15:-/år

Julbordsvistelse
Julbordsvistelsen är bokningsbar med ankomstdag
onsdagar – lördagar.
1245: - / person i delat dubbelrum
1545: - / enkelrum
Önskar Ni julbord för avhämtning? Vår köksmästare
väljer ut sina favoriter till Er för 395:- / person
Vi är en säker mötesplats. Vill ni veta hur vi hanterar
Covid-19? Vänligen ring oss eller besök vår hemsida.
0157 - 245 80 | info@hotellmalmkoping.se
www.hotellmalmkoping.se

Klappar till alla!
SPARA
496:-

SPARA
200:-

MELITTA
Kaffebryggare ENJOY II TOP

349:(ord. pris 549:-)

ELECTROLUX
Dammsugare EPF62IS

Art nr 112247

999:(ord. pris 1 495:-)
Art nr 115588

Beställ online och
hämta i butik
Erbjudandet gäller fr.o.m. 4/12 t.o.m. 20/12 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte
kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
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FLEN Tegelvägen 4, 0157-144 40
Vardagar 10-18, lördag 10-14

Tystor laddar upp
I den sörmländska idyllen Nilsbol Blacksta ligger företaget Tystor AB.
Här tillverkas batteriladdare från grunden, och kunderna är både stora som små.
Nu laddar företaget upp, för nästa år är det 40 års jubileum.
för nästan 40 år sen fick Tomas Fahlman VD och
grundare av Tystor AB ett uppdrag att försöka lösa en
metodik för att skapa en bättre hållbarhet för batteriladdning av permobiler.
Han lyckades skapa ett betydligt bättre och säkrare sätt
att ladda blybatterier vilket ledde till ett patent som blev
grunden till det framgångsrika företaget.
– Jag började 1981 efter att jag fick patent på metodiken
jag tagit fram. Det var starten på allt, sen utvecklades företaget sakta men säkert mot flertalet olika produkter. Idag
producerar vi batteriladdare och kompletterande produkter till framförallt sjukvården, militären och påbyggnader
till transportindustrin. Vi gör allt från grunden, designar,
cad-ritar och producerar dem på plats här i Nilsbol, säger
Tomas.
Det elektronikproducerande företaget är ett av två företag i Sverige som gör allt från grunden vilket gör att de kan
skräddarsy efter kundernas önskemål.
– Våra kunder ställer höga krav, vilket de ska göra. Vi
håller hög kvalité och vi klarar att ta fram, producera och
leverera till våra kunder på mellan 6–8 veckor. Vi har viss
lagerhållning men det mesta tar vi fram omgående, säger
Tomas.
De största kunderna finns i norden men Tystor levererar också till länder som Tyskland, England och Holland.
Just den Svenska marknaden har den senaste tiden ökat
och det är framförallt kunder som alltid är i behov av uppdateringar vilket har märkts under det senaste halvåret med
anledning av Covid-19.
– Vi har haft ett högt tryck under hela våren och sommaren. En del industrier har uppdaterat sina fabriker under
denna period när de kanske haft det lite lugnare. Transportsektorn har blivit ännu viktigare och militären och sjukvården har inte minskat sina behov. Förutom att producera
laddare hjälper vi till med att serva laddare med uppgraderingar av nya programvaror. Nyligen vann vi också en stor
upphandling där Region Skåne anlitat oss som kund. Vi har
haft ett bra år men det var lite tufft i somras då några av oss
i företaget insjuknade i Covid-19 men vi kunde jobba en hel
del hemifrån när vi satt i karantän, säger Tomas.
Under våren fick Tomas en fråga om företaget kunde
hjälpa till att ta fram skyddsutrustning till vården i kommunen med anledning av pandemin.
– Självklart hjälpte vi till med det. Vi var några företagare här i kommunen som kunde hjälpa till. Vi tog fram
skyddsvisir till bland annat Flens kommun och till ett vårdhem i Jämtland. Det känns bra att vi kan hjälpa till och det
värmer i hjärtat, säger Tomas.
Framtiden ser bra ut för företaget med stadiga kunder
och flertalet orderingångar, och så länge leveranserna fun
gerar och personalen håller sig friska så laddar Tystor AB
upp för att fira en 40-åring. u

Tomas Fahlman

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

0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se

0157-147 80
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Glassen

som kommer från hjärtat

Igor Papec

Mitt i Hjärtat av Sörmland ligger fabriken för ett
av de kanske kändaste varumärken vi har i landet.
Ett varumärke som för många symboliseras med
fest, glädje och skratt hos både barn och vuxna.
Glassen från GB har blivit symbolen för allas vår glass.
i centrala Flen ligger fabriken som tillverkar glass på
löpande band. Det är hos Unilever Produktion/GB Glace
som Daim struten, piggelinen och andra kända glassar föds
för att tillslut hamna i handen hos dig och mig. De flesta
känner numera till att en stor del av glassen från GB tillverkas i Flen men det kanske inte är så många som vet att
fabriken utmärkt sig med flera priser för sitt unika arbete
inom hållbarhet, säkerhet och kvalité. Detta genom att
fokusera på att involvera personalen i allt som fabriken gör.
– Vi jobbar utifrån tre prioriteringar. Personalen går alltid
först. Våra anställdas välmående är den högst prioriterade
frågan för oss. Vi vill vara den bästa och mest attraktiva
arbetsgivaren. Den andra delen är hållbarhet utifrån både ett
lokalt men också global perspektiv och den tredje är hur vi
kan bidra i samhället, säger Igor Papec VD på fabriken i Flen.
Unilever tillverkar glass i 11 fabriker runt om i Europa
var av en av dem är fabriken i Flen. Av den glass som produceras i Flen går 75% till den nordiska marknaden. De
resterande 25% exporteras ut i övriga Europa. Fabriken i
Flen har fått utmärkelser som den bästa Unileverfabriken i
Europa flertalet gånger.
– Vårt hållbarhetsarbete är starkt förankrat hos personalen
och har en väldigt tydlig linje kopplat till det globala hållbarhetsmålet Agenda 2030. Idag har vi inget koldioxidutsläpp
utan använder endast grön el. Vi har effektiva sorteringsprogram, reducerad vattenomvändning,
reducerad elförbrukning, eget reningsverk
där slammet skickas till biogasproduktion
som vidare används av Sörmländska bussar.
Allt eventuellt mat- och glasspill går till
lokala bönder som djurfoder. Att jobba med
hållbarhet tar tid och kan vara kostsamt till
en början men under ett längre perspektiv
blir det en vinst. Det genomsyrar hela vår
organisation från topp till tå. Så det är kul
att vi blir uppmärksammade för vårt arbete,
säger Igor.
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Igor har varit en del av fabriken i många år och sen några år
tillbaka är han VD där. Att Igor haft många roller i fabriken
och att han är en ”flenskille” ser han som en fördel då före
taget vill ta en aktiv roll i det lokala samhället.
– Jag kom till Sverige 1994 och hade bara tänkt stanna
några veckor men efter bara ett par dagar så förälskade
jag mig i landet och alla människor här. Jag hade några
bekanta som jobbade på fabriken i Flen. Med min maskintekniska utbildning i bagaget fick jag möjlighet att via en
trainee/praktik-program börja jobba där. På den vägen är
det och under åren har jag jobbat med allt från tillverkning till ledningsfrågor. Jag har även jobbat fackligt och
politiskt. Numera känner jag mig som en ”flenskille” och
är starkt rotad i kommunen. Från företagets sida jobbar vi
med att samverka för ett bättre samhälle både lokalt som
regionalt. Det finns mycket vi kan samverka kring tillsammans med kommunen bland annat via Näringslivsrådet,
Forum Flen, andra företag och föreningar. Jag är övertygad
om att vi kan sätta vår kommun på kartan. För oss är det
viktigt att vi deltar och bidrar, säger Igor.
Ett projekt som väkt stort intresse är det tilltänkta glasscafét som är tänkt att öppna i gamla godsmagasinet i centrala Flen. Caféet är tänkt som en samlingsplats och ett nytt
turistmål i kommunen.
– Arbetet med glasscaféet fortlöper. Det är många
detaljer som ska fungera. Vi vill inte göra
något förhastat utan det måste bli bra från
början, därför har det tagit lite tid. Glass
caféet är ett gemensamt projekt för att belysa
och marknadsföra Flen. En plats att umgås
på, sprida glädje och träffa människor,
säger Igor.
Fabriken i Flen är en glassfabrik med
ett stort hjärta. En fabrik som präglas av
mångfald, jämställdhet, säkerhet, kvalité
och hållbarhet. Här produceras glass med
en stor skopa kärlek. u

ÖNSKAR
FLENS KOMMUN
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Forum Flens styrelse
1. Vad har du för bakgrund?
2. Vilka näringslivsfrågor brinner du för?
hannah larsson – Ordförande
(Kvalité Häst och Hund – Lida Gård)
1. Född och uppvuxen i Flen. Har haft upp
födning av hopphästar samt ridit på elitnivå.
2. Jag brinner för att utveckla näringslivet.
3. Mitt smultronställe är såklart vårat Lida
Gård.
4. Ta hand om varandra. Sen hittar man såklart
många fina klappar hos oss på Lida Gård.

3. Vilket är ditt smultronställe i kommunen?
4. Slutligen, har du något julklappstips?

joakim andersson
– Samordnare (ej ledamot)
(Joakim Andersson Mässor & Event)
1. Egen företagare sedan 2006. Har jobbat
med event och samordning i 20 års tid.
Framförallt mässor, företagsevent och
publika evenemang.
2. Brinner för samverkan och samarbete mellan
alla delar i vår kommun.
3. Mina föräldrars hem i Flensby.
4. Har inget speciellt tips så men handla gärna lokalt.

louise prytz – Ledamot
(Volvo Parts AB, Remanufactoring)
1. Har en agronomexamen. Är företags
ekonom och har jobbat på bank och inom
industrin, på lite olika platser på jorden.
2. För oss är det viktigt att få möjlighet att
framföra vår syn på förutsättningarna att
driva en verksamhet i Flens kommun och att
också påverka företagsklimatet.
3. Jag måste slå ett slag för alla härliga cykelvägar som finns i
kommunen.
4. En klocka av Humanium Metall. Humanium Metall består av
nersmälta vapen från olika konflikzoner.

Mikael Larsson
– Adjungerad ledamot
(näringslivschef Flens kommun)
1. Flyttade till Flen från Umeå 1986,
jobbade inom skolans värld grundskola
och gymnasium, Näringslivschef sedan
oktober 2012.
2. Öka attraktiviteten hos kommunen och
att få fler företag till kommunen.
3. Skebokvarn vid Båvens strand, ett paradis med sin natur
och djurliv.
4. Presentkort att lösa in hos våra lokala handlare.

Robert dalhammer
– Ledamot (Handelsbanken)
1. Civilekonom vid Umeå Universitet.
Anställd av Handelsbanken sedan 2007,
jobbat på flera olika geografiska
marknader och inom flera områden.
2. En viktig fråga är att entreprenörer i tidigt
skede bör introduceras för samarbetspartners
för att öka företagarens kompetens och trygghet
inom t.ex. de finansiella frågorna.
3. Egentligen hela landsbygden med alla fantastiska sjödrag,
otroligt fin natur.
4. Investera i tiden att fundera på vad du ska köpa, att köpa går
fort idag.

håkan falck
– Ledamot (egen företagare)
1. Civilekonom i grunden. Har jobbat
många år inom massa- och pappersindustrin, varav cirka 15 år utomlands.
2. Försöker bidra med min erfarenhet och
kompetens till en positiv näringslivsutveck
ling i Flens kommun.
3. Ett av mina smultronställen är Ekenäs kvarn.
4. Bra kläder och skor för ett aktivt uteliv eller varför inte en
god bok.

Mårten ingestad – Ledamot och
kassör (Ingestad Consulting)
1. 40 år inom tillverkande industri.
Jobbat som VD för Tjeders i Malmköping,
kvalitetschef på Volvo CE resp GKN Drive
line. Pensionär och konsult sedan 2014.
2. Intresserad av frågor kring industriföretag
och utbildning.
3. Golfbanan, Nybbleskogen och Hosjöbadet.
4. Ett sällskapsspel man kan samlas runt.

thomas lövgren
– Ledamot (Lövgren konsult AB)
1. 20 år i inom bank och finans.
Affärsutvecklare med fokus på ledarskap,
entreprenörskap och sälj. Projektledare,
företagsrådgivare, företagsmäklare m.m.
2. Brinner för entreprenörskap i alla former.
Övertygad om att ett samarbete mellan
kommunen, näringslivet samt föreningslivet
utvecklar Flens kommun positivt.
3. Ser fram emot det omtalade glasscafét. Lida Gård är ett annat
smultronställe.
4. Gillar upplevelser, så mitt tips är att boka några av alla de
guldkorn som vi har lokalt.

linda hurtig
– Ledamot (Sörmlands Sparbank)
1. Utbildad frisör men omskolad till
civilekonom. Jobbat många år inom
Sörmlands Sparbank i olika roller men
alltid med människan i fokus.
2. Viktiga frågor för mig är att ge bra
förutsättningar för alla duktiga entreprenörer
i kommunen och nätverk för näringsidkare.
3. Grinda Gårdsglass, härligt ställe med fantastisk lakritsglass.
4. En värmefilt, verkligen skönt under vinterns kalla kvällar.

igor papec – Ledamot
(Unilever Produktion/GB Glace)
1. Har maskinteknisk utbildning i grunden
och har jobbat inom livsmedelsindustri, på
olika bolag och positioner. Jobbade även
fackligt och politiskt under några år.
2. Brinner för att utveckla företagande likaså
samspel mellan företagen, kommunen och
politiken. Nått jag verkligen är mån om är det
övergripande Agenda 2030.
3. All natur och sjöar runt om i Flen.
4. Uppmärksamhet, respekt och kärlek till nära och kära.
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AB El & Säkerhet Sörmland
AB Niltryck Offsett & Pappershandel
(Linderoths Tryckeri AB)
Actic
Alla tiders Skebo
Balovi AB
Bravida Sverige AB
Boing All-Service
Glaskedjan Flen/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
Furulandet
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
Lighthouse AB
Lindbloms Golv & Byggservice 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
Nalle Remnelius Reklambyrå
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

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

Tussilago grafisk form | Malmköping

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

