Nyhetsbrev och några medlemsnyheter
Här kommer ett nyhetsbrev med några positiva nyheter från våra medlemmar och lite info
från oss i styrelsen.
Först lite info från styrelsen
Just nu är vi inne i en pandemi med restriktioner som har drabbat och drabbar oss alla på
olika sätt. Med anledning av detta har även vi i föreningen fått ställa om en del. De flesta av
våra träffar under året har genomförts digitalt. Både när det gäller styrelsemöten och
frukostträffar. Vi har lagt mycket fokus på att finnas till hands för råd och tips och försökt
höra av oss för att kolla läget under denna tid.
Utöver ovan nämnda har vi under året arbetat med remissvar till Arbetsmarknadsplanen,
arbetat med kartläggning av Näringslivsorganisationer i Sörmland i uppdrag åt Region
Sörmland, deltagit i arbetet med Näringslivsrådet, haft rapporteringsmöten med politiken
om läget för näringslivet i kommunen med anledning av Covid 19, arrangerat Näringslivets
dag, producerat två nummer av Forum Flen Magasinet och arbetat med att utveckla
samarbetet med NyföretagarCentrum för att nämna några projekt.
Genomförandet av vår mässa är i riskzonen med anledning av Covid 19. Planen är att den ska
genomföras lördagen den 24 april efter att ha blivit framflyttad ett år. Risken är stor att vi
åter igen får flytta den ett år till framåt. Beslut tas i samråd med samarbetspartnerna efter
årsskiftet.
För dig som är företagare kan du notera nästa års datum för frukostträffar. (Obs. med
reservation för ändringar)
onsdag 10/2
fredag 16/4
tisdag 8/6
tisdag 24/8
onsdag 7/10
fredag 17/12
Vi vill också passa på så här i jultider att skicka med en önskan. Stötta våra företag i
kommunen och handla gärna dina julklappar lokalt J
God jul & Gott Nytt år!
Med vänliga hälsningar
Forum Flens styrelse
___________________________________________________________________________

Dellner Dampers AB,
Svag order ingång januari -September 2020.
Vår bransch påverkas till viss del av Covid genom att tåg projekt skjuts framåt i tid.
Mycket stark order ingång oktober och november !
Ser nu ut som vår fakturering 2021 ska kunna liga på samma nivå som 2020.
Vi har under hösten förstärkt med :
• Utvecklingsingenjör
• Projektledare
• Säljansvarig för Eftermarknad
Vi har fler rekryteringar på gång under 2021.
Förstärkningar görs med övertygelse om att vi ska komma ur 2020 som ett starkare företag
och fortsätta expandera.
Med vänliga hälsnigar
Håkan Persson
CEO / Managing Director
___________________________________________________________________________
Sörmlands Sparbank
•

•
•
•

Nyhet Digital kundtjänst företag där nuvarande och blivande kunder kan ställa frågor
om finansiering och tjänster via vår hemsida www.sormlandssparbank.se under
företag, signering sker med Mobilt BankID.
Fortsatt extra öppet i kassan tisdag och torsdag kl.09:00-09:30 för kunder i
riskgruppen som behöver besöka kontoret (väldigt uppskattat).
Avrådan om fysiska möten - banken erbjuder digital rådgivning i första hand för att
minska risken för smittspridningen i samhället.
Uppdaterad information för näringsidkare kring nyheter samt stöd som finns att söka
finns på www.sormlandssparbank.se under menyn företag.

Sörmlands Sparbank arbetar med att minska smittspridningen vilket innebär att guida till
digitala kanaler, exempel på detta är kundservice via telefon, internetbanken, mobilbanken
samt bokade rådgivningar digitalt.
Tillsammans gör vi skillnad genom att avstå fysisk kontakt så långt det är möjligt allt för att
se framåt och påskynda tiden tills vi kan ses igen!
Bästa hälsningar
Linda Hurtig
Kundansvarig Företag
___________________________________________________________________________

Volvo Remanufacturing
Vi har under hösten jobbat på riktigt bra och haft förhållandevis få störningar. För att
komma i balans med orderboken och täcka den något högre sjukskrivningsnivån så har vi
också tagit in extra visstidspersonal. Under slutet september och oktober öppnade vi upp för
aktiviteter och tog tillbaka hemarbetande personal. Tyvärr var vi tvungna att dra tillbaka
detta i slutet av oktober då de lokala restriktionerna skärptes. Detta innebär att vi endast har
personal på plats som är direkt involverade i produktion och vi tvingats att parkera ett antal
aktiviteter.
Volymerna för 2021 ser stabila ut. Gällande vårt flyttprojekt så är vi i vänteläge. Vi hoppas
fortfarande på att projektgenomförandet skall bli verklighet då det är en win-win lösning för
både företaget och kommunen Flen.
Med vänliga hälsningar
Rosemary Andersson
Site Director Remanufacturing Flen
___________________________________________________________________________
Medical Care System MCS AB
Vi ser väldigt positivt på framtiden. Vår försäljning backade ungefär 9 % förra året pga
pandemioroligheter (verksamhetsår sept/aug) men det har vi tagit tillbaka under hösten
2020.
Möjligheten finns att vi eventuellt måste nyanställa.
Anledningen till våra framgångar är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Kompentent personal som ser möjligheter under svåra tider.
Att vi byggt upp och lanserat en webbutik under sommaren 2020.
Att sälj och marknad arbetar aktivt med digitala medier för utbildningar och
kundmöten.
Att vi lanserat nya produkter som attraherar nya kundgrupper.
Att vi nu har ett dotterföretag i Norge för bearbetning av den Norska marknaden.
Byggt upp en ”backoffice” tjänst som ger oss tryggare och säkrare affärer.
Digitaliserat och optimerat flödet för ordrar och leveranser.

Då vi säljer medicinteknisk utrustning så måste nya reglementen och lagar följas upp enligt
gällande regler. Detta är ett komplicerat och stort arbete
som vi snart slutfört och vi kommer nu att vara ett av få bolag som klarar dessa krav i vår
bransch.
Och allt detta har vi åstadkommit under detta året. Utan några som helst konsultbidrag eller
pengar från kommunala eller statliga utvecklingsbolag.
Anders Åbrink
CEO
Medical Care System MCS AB
___________________________________________________________________________

PRESSRELEASE – NYA ÄGARE TILL NILS OSCAR
Nils Oscar AB, ett av Sveriges första och största hantverksbryggerier, byter ägare. Nils
Oscar förblir dock sörmländskt och Nyköping kan även fortsättningsvis stoltsera med ett
ledande hantverksbryggeri mitt i stan.
Familjen Sundberg har sålt bryggeriet till en grupp investerare i det s.k. Sörmlandsnästet,
som är verksamma i nätverket kring Sörmlandsfonden. Dessa är redan tidigare delägare i ett
antal sörmländska företag.
Karl-David Sundberg, grundaren av Nils Oscar, och Karin Wikström, styrelseordförande och
dotter i familjen Sundberg, har båda varit delägare i företaget:
”Det har varit en fantastisk resa under 24 år att först starta bryggeriet och sedan hjälpa det
att växa från ingenting till sin nuvarande position som ett ledande hantverksbryggeri med ett
starkt varumärke.
Vi är givetvis glada över att en grupp sörmlänningar köpt vårt fina bryggeri. Jag är övertygad
om att de kommer att förvalta arvet väl och driva företaget mot nya framgångar med
fortsatt stark förankring i Sörmland”.
Rolf Lydahl, blivande ordförande i Nils Oscar och företagare i Flen:
”Jag har följt Nils Oscar från starten och är mycket glad över att vi fem affärsänglar i
Sörmlandsnästet fått möjlighet att, tillsammans med bolagets VD, förvärva Nils Oscar.
Det är ett mycket framgångsrikt bolag med en stark förankring i Sörmland och en betydande
utvecklingspotential vilket är viktigt för oss i våra investeringar i lokala bolag.”
VD i Nils Oscar, Henrik Kihlberg, som också tillhör de nya ägarna i företaget:
”Jag har arbetat som VD i Nils Oscar under ett halvår och jag är imponerad av den kunskap
och engagemang som finns i företaget. Jag är övertygad om att vi kommer att ha fortsatta
framgångar med våra öl. Nils Oscar är ett välinvesterat företag med utrustning i världsklass
vilket möjliggör en kraftigt ökad försäljning”.
De nya ägarna i Nils Oscar, vilka alla tillhör Sörmlandsnästet är:
Gripen Industri & Invest, familjen Anders Danielson. Tidigare ägare till brandskyddsbolaget
Presto i Katrineholm.
Rolf Lydahl, Flen. Ägare till bl.a. Sofielunds Fastigheter och Hotel Malmköping. Ordförande i
OneRepay som är av bolagen i Sörmlandsfondens portfölj.
Örjan Gustafsson, Stallarholmen. VD och ägare till Mavab. Ordförande i Sörmlandsfonden.
Ordförande i Svensk Hantverksmust som också tillhör Sörmlandsfondens bolag.
Kjell Hasslert, Mariefred. Delägare i flera av Sörmlandsfondens bolag, bl.a. Warbro Kvarn och
Operose där han är ordförande i båda bolagens styrelser.
Sparreholms Slott, Anna Karinen. Driver Sparreholms Slott. Muséer, hästcenter och
konferensanläggning i hjärtat av Sörmland.
Med vänlig hälsning
Rolf Lydahl
Sofielund, Hotel Malmköping och delägare Nils Oscar

___________________________________________________________________________
WRENDA
Hos mig är skillnaden väldigt liten. Mina kontakter och leveranser sker som det alltid gjort
mestadels via Internet. Reflekterade faktiskt senast idag på hur lite telefonen kom att
användas i förhållande till vad jag förutsatte i början.
Efterfrågan på den typ av tjänster jag erbjuder ha också ökat i och med att ”den vanliga
kontakten inte är densamma”.
Har haft turen att inte drabbas svårt av Covid, peppar peppar, hoppas att ni andra har det på
samma sätt respektive beklagar för dem som inte varit lika tursamma.
Med vänliga hälsningar
Ann Kapborg
WRENDA
Företagets resursgren
Tjänster med bredd
Engagemang med perspektiv
___________________________________________________________________________
Precima Production AB
Precima ligger i framkanten! Vi går till verklig handling för en hållbarare framtid!
Den sista augusti avlutade vi vårt räkenskapsår med den högsta omsättningen någonsin
för Precima i nuvarande form.
Vi satsar offensivt och hoppas naturligtvis att detta kommer uppskattas av våra kunder,
nuvarande som nya.
Läs om samarbetet med Midsummer nedan.
Med vänliga hälsningar
Sture Wikman
VD Precima Production AB
Midsummer får in sin största solpanelsorder någonsin
Det svenska solenergiföretaget Midsummer har mottagit sin största enskilda
solpanelsbeställning någonsin. Ordern avser solpanelen Midsummer BOLD och innebär att
nästan 800 paneler kommer att installeras på en industrifastighet i Flen, motsvarande ca
157,8 kW och en yta av ca 1700 m2.
Midsummers produkter har sedan tidigare skapat ett stort intresse på den privata
marknaden, men lämpar sig lika väl för kommersiella byggnader inom industri, lager och
handel. Solpanelen Midsummer BOLD, som ordern avser, är särskilt optimal för fastigheter
där:

•
•
•
•
•

Taket har vikt- och vindbegränsningar
Man vill undvika håltagning i takets ytskikt
Ett alternativ med lågt klimatavtryck efterfrågas
Man vill kunna beträda solpanelerna
Kravet på stilren arkitektur är högt

’’Detta är en väldigt glädjande order för Midsummer och vi ser en stor potential i att
installera våra produkter på fastigheter likt denna. Med marknadens lägsta klimatavtryck
hoppas vi också kunna uppmuntra allt fler företag till att välja våra solpaneler för att minska
sin påverkan på miljön’’, säger Sven Lindström, vd på Midsummer.
Arbetet med att förse industrifastigeheten med solenergi påbörjas i april. I byggnaden
huserar beställaren, systemleverantören Precima Production AB, som snart kommer att
åtnjuta egenproducerad förnybar el. Taket är ca 1700 m2 och största delen av det täcks av
Midsummers paneler.
’’Som företag arbetar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan, med särskilt fokus på vår
egen energiförbrukning. Att producera energi genom Midsummers svensktillverkade
solpaneler är ett hållbart steg i rätt riktning för att uppnå våra miljömål’’, säger Sture
Wikman, vd på Precima Production.
___________________________________________________________________________
Flens Solel AB
Solbranschen går strålande! Sedan ett år tillbaka har vi satt upp ca en anläggning per månad
och avslutat säsongen med en stor anläggning på ett industritak med 252 paneler samt en
privat anläggning med 48 paneler. Det är nästan 100% mer än vad vi hade året innan. Via en
artikel i tidningen Glimten (tack för tipset Jocke!) har vi nu 3 personer på väg in som vill
jobba deltid samt en praktikant som har gått en tvåårig solenergikurs i Karineholm. Vi
kommer att stå väl rustade när den förväntade ruschen kommer i vår när det gröna ROTavdraget är på plats.
Med vänliga hälsningar
Ove Fredriksson
Flens Solel AB
___________________________________________________________________________
Remnelius Reklambyrå
När farsan 1959 frågade om jag ville åka med i den året innan nyinköpta folkabubblan, i
årets långtur genom Sverige, sade jag, vis av erfarenheten: Nä! Ni går ju bara i kyrkor!
Sextio år senare har jag själv vid det här laget besökt rätt många kyrkor runt om i
Mellansverige.
Och då, i de flesta fall, för mitt intresse för den kulturhistoriska miljön. Vid dessa tillfällen
fann jag också tryckta beskrivningar av kyrkan i fråga. Intressant läsning som jag sedan
sparade genom åren. För snart ett år sedan besökte jag, på en julmarknadssväng, även
Näshulta kyrka. Och, da capo, fick med mig en beskrivning.

Nu började jag intressera mig även för utseendet, så grafisk formgivare jag är. Häftet var
skrivet, fotograferat och tryckt - första gången - på 1970-talet. I regi av Ivar Schnell,
antikvarie på Nyköpings museum. Han gjorde under sin aktiva tid där runt 175
kyrkobeskrivningar. Jag ringde kyrkoherden i församlingen och frågade om det inte var dags
för ett nytänkande runt kyrkans beskrivning?
– Ligger på min göralista!
Nu arbetar jag med nyproduktion av församlingens egena båda kyrkobeskrivningar, Näshulta
och Husby Rekarne.
Och har under tiden även kontaktat andra församlingar i närheten, med positivt resultat.
Så pandemin har inte satt några käppar i mina hjul.
Och du ska veta– det finns 3 500 sockenkyrkor i Sverige…
Med vänliga hälsningar
Nalle Remnelius
Remnelius Reklambyrå

