
Handla med hjärtat- handla lokalt

Utskick till företag - Näringslivsnytt

Vill du synas i Flen kommuns kanaler? Läs vidare!

Under våren, med start vecka 10, kommer vi gå ut med budskapet “Handla med hjärtat, handla

lokalt” där vi lyfter lokala näringsidkare inom Flens kommun. Vi kommer dela upp företag i olika

segment som vi initialt kallar Äta gott i Flens kommun, Hemestra i Sörmlands hjärta, Handla tryggt,

men som kan justeras utefter vilka och antal företag som väljer att delta i kampanjen.

I kampanjen vill vi förmedla att det är möjligt att handla tryggt genom att lyfta alternativ som ni har

till den vanliga handeln som exempelvis beställa för avhämtning, möjlighet att boka en butik för

slutet sällskap, m.m.

Vi kommer använda oss av https://www.visitflen.se/sv/299953/Handla-lokalt/ som landningssida för

information som vi genomgående under kampanjen hänvisar till för att läsa mer. Vi kommer även

använda oss av Flen kommuns sociala kanaler som Instagram @tillsammansarviflen och

Facebook-sidan. I nummer 2 av kommuntidningen Glimten, som kommer ut i april, kommer en

helsida användas för att marknadsföra Handla lokalt.

Kampanjen är ett samarbete mellan Flens kommun och Forum Flen. Syftet är att med en gemensam

styrka lyfta den lokala handeln. Att delta i kampanjen är självklart kostnadsfritt.

Vi önskar att ni hör av er till turism@flen.se för att delta i kampanjen senast 28/2. Beskriv kort och

koncist i mejlet vilka möjligheter ditt företag erbjuder för att handla tryggt, dvs inte specifika

produkterbjudanden. Rubricera ditt mejl med följande rubriker: Företag, Så här handlar du tryggt

hos oss, kontakt och information. Se exempel från Lida gård nedan.

https://www.visitflen.se/sv/299953/Handla-lokalt/
mailto:turism@flen.se


Företag:

Restaurang & Café Lida Gård

Så här tryggar vi ditt besök:

Restaurang & Café Lida Gård serverar gårdslagat & gårdsbakat från grunden på svenska schyssta

råvaror. Vi har öppet alla dagar i veckan vilket på ett naturligt sätt sprider ut besöksantalet.

Vi har också:

● Handtvätt direkt vid entrén

● Handsprit-stationer i lokalen

● Begränsat antal sittplatser

● Bordsservering

● Vi håller avstånd

● Take Away, hämta i eller utanför restaurangen

● Uteservering året runt

● Drive Thru – ring in din beställning, swisha din betalning & hämta i eller utanför restaurangen

● Walk Thru – ring in din beställning, swisha din betalning & hämta i eller utanför restaurangen

● Early Bird – Ring oss från kl 08.00!

● Alternativa utgångar för minskad trängsel

Kontakt och information:

Mån–Fre 10–17.30 | Lör 10–14 | Sön 11–15 |

www.lidagardflen.se | hannah.larsson@lidagardflen.se |

0157–76 83 51


