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Värmen är på intåG – i dubbel bemärkelse. 
Varje vaccindos är efterlängtad och ett steg i rätt  

riktning efter en lång prövande tid. Än är det för tidigt  
att helt lägga covid-19 till handlingarna, många företag  
i regionen har drabbats hårt och kommer behöva en  
period av återhämtning.

Forum Flen samlar över 100 företagare från alla  
branscher, stora som små.

Pandemin har inte bara format nya sätt att arbeta  
och umgås utan också nya sätt att samarbeta, inom och 
mellan branscher. Styrkan i att jobba tillsammans och 
stötta varandra har gett utdelning. 

Styrelsen för Forum Flen har arbetat med digitala  
sammanträden och haft en nära dialog med kommunen 
för att navigera i en ny verklighet vilket gör att Flens  
näringsliv fortsatt står sig 
starkt.

Till sommaren lättnar 
förhoppningsvis rekommen-
dationer, restriktionerna och 
pandemilagen, då behöver 
Sörmland och Flen dig!
Upplev Sörmland i Flen  
och var med och stötta  
besöks näringen, ut och njut  
av sommar-Sverige! u

HANNAH LARssoN
ordförande Forum Flen



3

Hotell, konferens & restaurang 
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Din trädgårdstid nu kommer 

bakom en buske med spaden i hand tittar Alexander 
Sandberg upp och vinkar för att markera platsen där Forum 
Flen och Sandbergs Trädgård & Service AB bestämt träff.

– Just nu jobbar jag och mina kollegor Agneta Gustafs-
son och Staffan Laye med att färdigställa en grund till ett 
växthus som en kund har beställt, säger Alexander. 

Alexander driver sitt företag tillsammans med Agneta 
Gustafsson och har sedan starten 2019 haft en stadig till-
strömning av nya kunder. De utgår från sin bas på Hagalid 
strax utanför Skebokvarn. Huvudsysslan för företaget är att 
hjälpa sina kunder med trädgårdsskötsel och olika bygg-
projekt. Det är allt från mark och anläggning, fasadmåleri, 
fönsterrenoveringar, planteringar och altanbyggen till att 
leverera jord och medelhavsväxter. 

– Jag startade med tre kunder sommaren 2019 och bör-
jade lite smått att marknadsföra mig på sociala medier. 

I idylliska sommarstugeområdet Follökna 

utanför Malmköping har vårsolen börjat 

värma upp trädgårdarna runt husen. Det 

grävs och snyggas till inför sommaren, och 

i en av trädgårdarna läggs grunden för ett 

nytt växthus av gänget bakom sandbergs 

Trädgård & service AB.

Vände mig i början framförallt mot sommarstugeägare 
i min marknadsföring och det fick effekt. Jag har många 
Stockholmsbaserade kunder som är stadigt återkommande. 
Som det ser ut nu är vi fullbokade till nästa sommar, säger 
Alexander. 

Pandemin har även satt sina spår hos företaget fast på ett 
annat sätt. Under 2020 hade Sandbergs Trädgård & Service 
AB så mycket jobb att de fick anställa. Under de mest hek-
tiska sommarmånaderna hade de åtta personer anställda i 
företaget. 

– Covid 19 skapade för oss en stor efterfrågan av våra 
tjänster då många kunder valde att vistas längre perioder 
i sina stugor. Under våren här så har vi anpassat oss efter 
pandemin där vi hjälper till att köra hem jord kostnadsfritt 
i hela kommunen om man köper minst 12 säckar. Som det 
ser ut nu så är vi dock inte i behov att anställa lika många 
som förra året men en snickare på heltid skulle vara bra. 
Intresset för trädgård och hemmet tror vi kommer fortsätta 
även efter att pandemin är över, säger Agneta.

Alexander och Agneta ser ljust på framtiden för företaget  
och det finns en dröm om en handelsträdgård framöver. 
Kanske blir det då med extra fokus på medelhavet. 

– Vi har ett samarbete med en leverantör från Spanien. 
Förra året tog vi hem en lastbil fullpackad med medelhavs-
växter. Blommande växter, vinstockar, olivträd, palmer och 
blandade fruktträd. Det finns ett stort intresse för den typen 
av växter så det har vi satsat på även i år. Drömmen är att i 
framtiden kunna starta upp en handelsträdgård där vi säljer 
den här typen av växter året runt, säger Alexander.

Innan vi lämnar Alexander, Agneta och Staffan kan vi 
konstatera att grunden för växthuset ser stabilt och storm-
säkert ut och kanske fylls den av dofter från medelhavet när 
den är färdig. u

Från vänster: staffan, Alexander och Agneta.



Vad är eGentLiGen ett gott företagsklimat och hur jobbar  
kommunen för att förbättra det?

Under april och maj månad dyker denna fråga upp från 
media och andra intressenter, så jag tänkte ta tillfället i akt 
och beskriva hur vi försöker jobba med denna fråga i Flens 
kommun.

Ett gott företagsklimat kännetecknas av ett ömsesidigt 
för troende för såväl företagens som kommunens intentioner  
till god samverkan, en rättssäker handläggning av myndig-
hetsfrågor och en bra kommunikation mellan företag och 
kommun.

Kommunfullmäktige i Flen har som målsättning att före-
tagsklimatet i kommunen ska bli än bättre och genom att 
sätta mål för detta i strategisk plan kan vi som tjänstemän 
följa upp dessa mål, analysera resultat och därigenom för-
bättra vårt arbete kring ett starkare företagsklimat.

NKI – Nöjd Kund Index – är en löpande undersökning 
som görs i samverkan med 58 medlemskommuner i Stock-
holm Business Alliance, detta värde 0 – 100 anger hur nöjda 
företagen är med kontakterna med kommunens myndig-
hetsutövning. Målet är att kommunen ska ligga på snitt-
värdet av de medverkande kommunerna samt öka år från år.

För 2020 nådde vi ett värde på 71 av 100, vilket är en 
liten ökning men vi nådde tyvärr inte riktvärdet vilket är 73 
av 100, trots allt ett högt betyg från de företag som varit 
i kontakt med kommunens handläggare och haft ärenden 
som kunnat bedömas.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking av 
företagsklimatet får stor uppmärksamhet i media, enkäten 
släpps i år den 25 maj och detta är en attitydundersökning 
som skickas ut till ca 200 företag i kommunen, denna enkät 
ligger sedan till grund för den uppmärksammade rankingen 
av Sveriges kommuner som släpps i september månad.

Hur jobbar vi då med detta?
Ett kontaktcenter har startats under våren där företag 

och medborgare ska kunna få direkta svar på enkla frågor  
gällande ev. ärenden man har hos kommunen, att få ett första  
svar vid första kontakten är mycket viktigt för bemötande 
och service. På kommunens hemsida Flens kommun finns 
telefonnummer till kontaktcenter och även en chat-funktion 
där man kan få svar på sina frågor.

Ansvarig för kontaktcenter är Sanna Öhlin.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation 

där en myndighetschef ansvarar för de områden som har 
med myndighetsutövande inom bygg och miljö att göra.

Han heter Axel Wevel och började sitt nya jobb under våren.
Även näringslivsenheten har dessa frågor högt på sin 

agenda och lyfter dessa frågor under En Väg In – ett forum 
för såväl tjänstemän som företagare.

Näringslivsrådet som består av branschföreträdare i kom-
munen samt politiker och tjänstemän diskuterar resultat  
och är rådgivande till kommunstyrelsen när det gäller arbetet  
med företagsklimatet.

Till sist vill jag passa på att önska Er alla en riktig god 
sommar där vi genom att hålla 
i, hålla ut och hålla avstånd kan  
se fram emot många härliga 
möten för att fortsätta förbättra  
vårt företagsklimat efter som-
maren!

Med vänlig hälsning!

MIKAEL LARssoN,  
Näringslivschef Flen,  

sörmlands hjärta!
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närinGsLiVscHeFen Har ordet
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samHäLLets stöd till företagare är  
på en historiskt hög nivå och behovet av  
stöd är omfattande. Samtidigt har stora 
delar av näringslivet visat en överras-
kande styrka under hösten 2020 och i 
år. Sverige kommer att ha en tillväxt i 
BNP med 2,5 – 3% i år, efter en mot-
svarande minskning 2020. Nästa år 
förväntas en ännu större BNP-tillväxt.

Vi ser även att för våra medlems-
företag finns många positiva inslag och 
vi har fått ett flertal nya medlemmar. 
Det är främst inom besöksnäringen och 
delar av handeln som pandemin har 
inneburit stora svårigheter. Här kan vi  
som sörmlänningar göra en insats och  

stödja lokal verksamhet. Vi kan alla 
agera som ambassadörer för vårt vackra  
Sörmland och sprida vilka fina utflykts-
mål vi har. Genom att handla lokalt 
och utnyttja lokala näringsidkare hjäl-
per vi till att stötta företagare. Under 
våren och sommaren när vi kan umgås 
ute, kan vi exempelvis äta lunch eller ta 
en fika på en uteservering. Vi kan även 
utnyttja möjligheten att beställa för av-
hämtning eller för hemkörning.

Pandemin har ändrat en del av våra 
beteenden men också skapat nya affärs -
möjligheter. Genom vaccineringarna 
kommer en del restriktioner att lättas 
upp och vi får möjligheter till mer fri-

het. Det är viktigt att börja tänka lite 
mer långsiktigt. Vi längtar alla till en 
normalisering, men det är bäst att 
vara förberedd på att allt inte blir som 
innan pandemin. Försök måla upp ett 
scenario där vissa förändringar under 
pandemin kan förväntas bli bestående. 
Vad betyder det för mig? Kan jag ut-
nyttja något till min fördel? Behöver 
jag en kompetenshöjning inom något 
område? Här kan man utnyttja Forum 
Flens nätverk som en samtalspartner. 
Tillsammans kan vi se till att vi får en 
positiv utveckling under sommaren 
och hösten.  

Tyvärr blev vi tvungna att ställa in 
Bygga Bo - mässan även 2021, och nu 
hoppas vi att den kan genomföras som 
planerat den 23 april 2022. Vi plane-
rar för ett aktivt deltagande och många 
besökare.  

Vi önskar er alla en underbar och 
trevlig sommar i Sörmland! Upplev 
Sörmlands hjärta och stöd våra duk-
tiga företagare. u

sTyRELsEN FoRuM FLEN

styrelsen rapporterar
Vi har nu levt med pandemin i över ett år. Det är en lång 

tid som påverkat oss alla och som i vissa fall kommer att 

innebära bestående förändringar. 
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0771-350 350 | sormlandssparbank.se

Karin Pettersson
Rådgivare 

Din bank i Sörmland
Att ha koll på privatekonomin ska vara roligt och enkelt! Med våra digitala 
tjänster sköter du bankärenden när det passar dig. När du behöver träffa 
en kunnig rådgivare är vi aldrigt 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!
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coVid 19 Har drabbat aLLa på olika sätt. För närings-
livet kan det se väldigt olika ut där vissa branscher drab-
bats mer än andra rent ekonomiskt. För de som startat sina 
företag under denna period har förutsättningarna inte varit 
de bästa. Det är här projektet Nätverksstöd till nystartade 
företag ger nya entreprenörer en möjlighet att få en bra start 
för sina företag.

– När Sörmlands Sparbank lanserade att företagsorga-
nisationer kunde söka pengar till projekt för att stötta det 
lokala näringslivet som drabbats av Covid 19 så började 
vi i Forum Flens styrelse att 
diskutera hur vi som nätverk 
kan hjälpa nystartade företag 
att komma igång med sina 
verksamheter. Det var då idén 
kom om att erbjuda nystar-
tade företag att bli medlem-
mar kostnadsfritt under ett år 
i vårt nätverk. Att bli medlem 
hos oss ökar möjligheterna att 
träffa samarbetspartners, få 
nya kunder och en snabbare 
ingång i det lokala närings-
livet, säger Hannah Larsson 
ordförande i Forum Flen.

Sören Schelander, VD på 
Sörmlands Sparbank är en av 
initiativtagarna till det stöd 
som organisationer kan söka medel för hos banken. 

– Det ligger i linje med bankens samhällsengagemang att 
ge tillbaka till det lokala samhället. Vi såg det här som en bra 
idé som ger nytta till samhället. Det är kopplat till närings-
livsutveckling och kan vi bidra till att nystartade företag får 
möjlighet att lättare komma in i det lokala närings livet så är 
det positivt för alla delar av samhället, säger Sören. 

Sören har sin bas i Skövde där han bor med sin familj. 
Hans karriär sträcker sig flera år tillbaka inom branschen, 
bland annat har Swedbank, Länsförsäkringar och Danske 
Bank varit arbetsplatser genom åren. Sedan tre år tillbaka 
är han VD för Sörmlands Sparbank där huvuduppdraget 
varit att jobba med att utveckla organisationen, att alla drar 
åt samma håll och öka värdet i rådgivningar samt skapa en 
modern tillgänglighet. 

– Framförallt så har mitt jobb varit att få ordning på 
banken efter en ganska turbulent tid. Se till att vi är rele-
vanta för våra kunder och utveckla banken för framtidens 
utmaningar. Det har hänt en hel del i vår bransch de senaste 
åren. För kund så är den digitala omställningen kanske mest 
påtaglig men våra lokalkontor är trots allt hjärtat för oss.  

Det är här vi möter våra kunder dagligen. En tanke är att 
skapa våra kontor till en mer framträdande mötesplats. Ta  
bort diskarna mot kund, skapa rum där företag kan ha affärs -
möten, där vi som bank finns nära till hands, säger Sören. 

Sören ser positivt på framtiden där nya möjligheter och 
nya intressen har skapats på grund av pandemin. 

– Vi har märkt av ett större intresse för vår region vilket 
vi även upplever har förstärkts under pandemin. Naturen 
och landsbygden lockar, många Stockholmsbaserade Sörm-
länningar börjar vända blicken hemåt. Den Sörmländska 

matkulturen väcker också 
intresse. På sikt tror jag detta 
kommer att ge ringar på vatt-
net för både näringslivet och 
samhället i stort, säger Sören. 

Förutom ordinarie service 
till bankens kunder jobbar 
Sörmlands Sparbank med att 
ge stöd till lokala idrottsfören-
ingar, kulturföreningar, före-
tags- och pensionärsorganisa-
tioner. Utöver det har man 
under pandemin hjälpt till 
med amorteringslättnader och 
utvecklat telefonbankens ser-
vicetjänster för såväl företag 
som privatpersoner. 

– Vi välkomnar fler ansök-
ningar till oss som kan utveckla vårt lokala näringsliv. Nät-
verksstöd till nystartade företag är ett bra exempel och vi 
ser fram mot att samarbeta med Forum Flen i det här pro-
jektet, säger Sören. u

nätverksstöd till nystartade företag

Tillsammans med sörmlands sparbank har Forum  

Flen skapat ett nytt projekt för att stötta nystartade 

företag som drabbats av en tuff start med anledning 

av Covid 19. under våren sjösätts projektet och sören 

schelander, VD på sörmlands sparbank hoppas  

många nystartade företag utnyttjar denna möjlighet.

nätVerksstöD
nystartade företag under Covid 19

1 års kostnadsfritt medlemskap  
i företagsorganisationen Forum Flen

• ditt företag ska ha startats 1 juli 2019 och framåt.
• mindre än 6 anställda oavsett bolagsform.
• Haft verksamheten igång i minst 6 månader.

möjligheten att få sin ansökan beviljad beror på hur många  
som söker då det finns ett maxtak på medel för projektet.  

detta styrs av när ansökan kommer in vid öppnandet  
för ansökningstiden och prioriteras av turordning.  

ansökan är nu öppen och görs till Forum Flens styrelse  
via digitalt formulär på www.forumflen.se.

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.
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nätverksstöd till nystartade företag
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matpiraten Grundades hösten 
2015, med Patrik Wirlén och Mio 
Svahn som huvudägare. Första butiken,  
MatPiraten i Katrineholm, öppnade i 
februari 2016 och blev omedelbart en 
succé. Efter ett par års stark tillväxt och 
finslipande på konceptet kände Mio 
och Patrik att det var dags för ännu en 
butik och när en lämplig butikslokal 
i Hallstahammar blev tillgänglig slog 
man till. I januari 2019 öppnades sedan  
MatPiraten i Hallstahammar och en ny 
resa påbörjades. 

Att driva flera butiker är inte nytt för 
vare sig Mio eller Patrik då båda har 
lång erfarenhet inom branschen. Mio 
Svahn har öppnat många nya butiker 
inom Coop och var distriktschef för  
25 butiker och stormarknader i Öster-
götland/Sörmland när han lämnade 
Coop 2015. Patrik Wirlén var när han  
lämnade Coop 2013 kedjechef för Coop  
Extra, som han var med och byggde 

Nu är det klart, det blir en ny livsmedelsbutik i lokalen intill 
systembolaget, där Coop tidigare låg. Det blir MatPiraten som 

kommer till Flen. Butiken beräknas öppna någon gång  

under vintern 21/22, men arbetet med lokalen har redan inletts.

11

ny butiksetablering 
i Flen

mycket glad att få välkomna MatPiraten  
till Flen. 

– Vi behöver ett bredare utbud bland 
dagligvaruaktörer, det är bra både för  
kommunen och dess invånare. Jag  
hoppas dessutom MatPiraten kommer 
bidra positivt när det gäller försälj-
ningen av lokal mat. Jag tycker Mat-
Piraten är duktiga på det redan i sina 
befintliga butiker, men jag hoppas de 
kommer satsa ännu mer på det här i 
Flen, som har så många duktiga produ-
center i omgivningarna.

Rolf berättar att han är glad att kunna  
erbjuda ett komplett litet centrum, 
med både Systembolaget, MatPiraten 
samt insättnings- och uttagsautomater  
i Bankomats regi. Diskussioner om  
etableringen har pågått en längre tid 
och rykten har redan börjat cirkulera, 
men nu kan vi alltså bekräfta att det 
blir en butik igen och att det blir Mat-
Piraten som kommer till Flen. u

Bilden är ett montage

upp från 19 till 61 butiker som tillsam-
mans omsatte över 6 mdr. Hösten 2020 
köpte så Mio Svahn och Patrik Wirlén 
ut övriga delägare ur MatPiraten och 
är nu ensamma ägare. Med både fram-
gångar och lärdomar från två butiker 
är de redo för ytterligare butiker och 
har nu siktet inställt på Flen i hjärtat 
av Sörmland.

– Vi har tittat på Flen en längre tid 
och nu stämde allt. Vi får ett mycket 
bra läge i stan och det är dags för oss 
att ta nästa steg.” säger Patrik Wirlén. 

– Vi vill bli den butik Flensborna vill  
ha och tar gärna emot önskemål om 
både sortiment och service. Så har vi 
arbetat både vid etableringen i Katrine-
holm och sedan i Hallstahammar,  
vilket är en viktig del i vårt koncept. Vi 
är väldigt lyhörda för vad våra gäster 
önskar sig. fortsätter Mio.

Fastigheten ägs av Sofielunds Fastig-
heter och dess VD, Rolf Lydahl, är 
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Flens Turism laddar inför sommarsäsongen
Redan maj månad och det börjar tydligt synas att fler  
och fler börjar röra på sig. Våra fritidsboenden flyttar hit, 
campingen fylls upp med en mängd husvagnar och husbilar 
och framförallt alla vandrare ute i naturen.

Vi räknar med att det även denna sommar blir välbesökt 
runt om i vår kommun.

Välkomna till Sörmlands hjärta, säger vi på Flens Turism 
till alla vi möter och ser till att under denna månad fylla upp 
broschyrställen runt om hos våra Infopoints och besöksmål 
med årets broschyr- och kartmaterial.

Vi kommer att ha öppen turistinformation på Bruket i 
Hälleforsnäs och som tidigare somrar är vi även mobila. Vi 
har på så vis möjlighet att möta en mängd besökare och får 
då tipsa om alla våra fantastiska utflyktsmål.

Förra sommaren märkte vi tydligt 
att många reste runt. Vi mötte flera 
sällskap på en plats och tipsade om 
fler platser att besöka under dagen. 
Där mötte vi dem igen när vi åkte 
runt. 

Att vi syns på det här sättet är upp-
skattat av våra turister. 

Väl mött i sommar!

FLens turism
Pernilla, Marcus och Ebba

JtG adventure
Hos JTG Adventure finns 
golfsimulatorer med ett 
70 tal golfbanor, minigolf, 
dart och minipingis. Ett 
fantastiskt tillfälle att ha 
trivsel med kompisar och 
arbetskamrater. Företags
event, samarbetspartner 
och arbetsplatsträffar. 

Nu finns även simWay Hunt i lokalen där man kan träna och 
tävla i skytte. 

Pistoler och gevär går att skjuta med. Ha 5 kamp med Vilda 
Western tema eller skjuta lerduvor från alla håll. Jägarförbund 
och jaktlag kan dra stor nytta av denna jaktsimulator. 

Vi har utbildningsmöjligheter med cafeteria eller matsal. 
Catering går att ordna från lokala aktörer. 
Kontakt: johan.thorell.golf@gmail.com 
Telefon: 015710069 för bokning. 
www.jtgadventure.se

Hedenlunda
slott
under sommaren 
2021 kommer vi på 
Hedenlunda slott att 
erbjuda weekend
paket, middagar och 
fika på helger och 

besök våra medlemmar i sommar!

Pernilla 
Hagström



Handla lokalt
Våra lokala företag tryggar din vistelse och dina inköp genom att erbjuda alternativ 
till det vanliga besöket. Genom att handla från våra lokala företag stöttar du vårt 
näringsliv och möjliggör att våra företagare kan fortsätta bedriva sin verksamhet 
både under och efter pandemin. Besök www.visitflen.se eller scanna QR-koden till 
höger för att läsa mer.  

Handla med hjärtat

Bild: Lasse Skog/Bildtjänst. Ekenäs Trädgård.
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även utvalda onsdagar och torsdagar. Detta blir första gången 
på 10 år vi erbjuder detta under sommaren då Hedenlunda slott 
är väldigt populärt för bröllop under maj – september och de 
brukar ta upp alla helger under dessa månader.

så passa på att besöka oss på Hedenlunda slott under  
sommaren 2021.

Datum och information hittar ni på vår hemsida  
hedenlundaslott.se. Tel: 0157754 00, info@hedenlundaslott.se

Hotel malmköping
under sommaren utökar restaurangen  
på Hotel Malmköping sina öppettider. 
Förutom att erbjuda lunch måndag –  
lördag så öppnar vi även restaurangen  
på kvällstid för middagsservering  
onsdag – lördag. självklart kan ni  
kombinera restaurangbesöket med en 
hemester och checka in på ett av era 
hotellrum och vakna upp till vår generösa 
frukostbuffé.  

Följ oss på sociala medier för fler  
uppdateringar om vad som är aktuellt 
och händer på hotellet.  
Tel: 0157245 80, hotellmalmkoping.se, 
info@hotellmalmkoping.se

alla tiders skebo
Välkommen till en unik kulturhistorisk byggnad i Flens kommun. 

Hos oss hittar ni allt från olika typer av färg, tapeter, verktyg 
till inredning & textilier, golv & mattor.

Vi handbryter linoljefärg i butiken, vi har även en loppis på 
våning 2. Förutom butiken så kommer den intilliggande tegel
byggnaden hållas öppet på helger under sommaren. Mer info 

på vår hemsida eller  
våra sociala medier.
Alla tiders skebo 
sparreholmsvägen 33 B
64291 Flen, tel: 015730 000
info@allatidersskebo.se
www.allatidersskebo.se

Flens Gk
Välkommen till en naturskön ängs och skogsbana mitt i sörm
lands hjärta. Golfen har varit en frizon under pandemin och 
många har hittat glädje och nytta i att vara aktiv i de vackra 
omgivningarna. Ett trettiotal samarbetspartners stöttar oss på 
den fortsatta resan framåt.

Klubbens nye pro Johan Thorell är PGAutbildad och startar 
nybörjarkurser efter behov. 

Johan kan banan utan och innan och erbjuder privatlektioner 
i grupp eller enskilt. Dessutom driver han Flens enda golfsimula
tor – missa inte!

Kanslichef Annki Johansson tar väl hand om er i vår upp
fräschade shop och reception.

stefan smielkiewics tog över  
restaurangen i fjol med ambitio
nen att vara det självklara 19:e 
hålet för såväl medlemmar som 
gäster. Husmanskost är ledordet  
– men ett gäng överraskningar  
utlovas i såväl à la carte som  
dagens lunch.

Vi ses på Flens GK!
Flens GK, Norrtorp, 642 93 Flen 
0157157 70
info@flensgk.se
www.flensgolf.se

Forts. på nästa uppslag uuu
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Även mäklare flyttar 
– nu finns vi både 

i Flen och i Malmköping
 

HANNAH BRESLIN
 Fastighetsmäklare

0157 216 21

LENA BERGMAN
 Fastighetsmäklare

0157 216 24

JENS SVANQVIST
Fastighetsmäklare

0157 216 22

ASTRID W. MALMSTEN
Mäklarassistent

0157 216 23

SOFIA MALMSTEN
 Fastighetsmäklare

0150 161 06

ANDREAS MALMSTEN
 Fastighetsmäklare 

0157 216 25

teater klämman ab 
Restaurang med fullständiga rättigheter. Öppnar upp 1/72021 
om restriktionerna kring pandemin tillåter detta med fler gäster 

än 8 personer.
Konsertkvällar, Livemusikquiz, 

teaterföreställningar och i vårt 
restaurangkök bereder vi mat 
från närproducerade livsmedels
producenter.

Vi anordnar även begravning, 
minnesstunder, vigsel, namn
givningsceremoni, där vi följer 
kundens önskemål hos oss kan 
du även boka in dej för fören
ingsmöten, företagsträffar, after 
work, kafé, pub, restaurang vi 
på Klämman skräddarsyr din 
stund hos oss.  
Öppettider: se vår hemsida

Kontakt: Teater Klämman AB, växel 0735997692,  
säkrast vardagar 1315
Epost: teaterklamman@gmail.com
Besök: Teater Klämman, Fridals gård 642 63 Mellösa  
(endast via Harpsundsvägen)
Hemsida: www.teaterklamman.se

Gallgrinda gård
Gården är belägen mellan Bettna och Vadsbro, längs sjön 
långhalsen. Precis intill vattnet ligger sjöstugan. Ett mindre hus 
på 25 kvm. Här erbjuds en fantastisk möjlighet att uppleva den 
sörmländska naturen. Här kommer du kunna hyra veckoboende 
eller enskilda dagar. I priset ingår båt, bad och fiske för den som 
önskar. Inom en snart framtid så går det även att bo i gårdens 

cirkusvagn som 
just nu renoveras. 
Kontakta Gall
grinda gård för 
mer information 
om boendemöjlig
heter.
Johan Nilsson, 
Gallgrinda gård 
Telefon:  
070607 34 31
Mail: johan.nilsson 
@mellanskog.se.

Furulandet
Hos oss på Furulandet kan man hyra stuga och box/hage till sin 
häst om man vill ta med den.

Vi erbjuder turridning på 
islandshästar och tar emot rid
vana ryttare i små grupper.

under sommaren kommer vi 
även att ha yoga och ridhelger. 
Då yogar man utomhus eller 
på vår loge och gör uteritter 
där emellan. Vi planerar även 
loppisrundor tillsammans med 
andra familjer i skebokvarn. 
Datum: 6/6, 4/7 och 1/8.

För exakta datum så kan 
man kolla hemsida:  
www.furulandet.se eller vår 
Facebooksida. 

Kontakt: info@furulandet.se.

uuu Forts. Från Föregående uppslag
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Välkommen till oss
i Katrineholm

Storgatan 1, Katrineholm, 0150-66 96 30
katrineholm@handelsbanken.se

malmköpings bad & camping
Vi är en året runt öppen camping men från maj till augusti 
händer det flera trevliga saker här. Vi blir en glad och taggad 
personalstyrka på ca. 25 personer under sommaren.

Toms Restaurang/Café erbjuder gott att äta och dricka, 
mycket ”takeaway” i dessa tider, 17 Livemusikkvällar på  
verandan, musikquiz, plus lite andra trevliga evenemang  
(självklart enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer).  
Vi har i år igen uppdaterat vår Äventyrsgolfbana, nya spän
nande hinder. Vår stora LyxBastu finns för bokning, även 

uthyrningsobjekten: 
roddbåt, kanoter och 
svanen. En ny lekplats 
tar form under maj 
månad, det blir en 
barn och ungdoms
aktivitetsbana.som 
varje år uppgraderar vi 
campingens faciliteter 
med renovering och 

nytänkande. Det är alltid nya spännande saker på gång.
se gärna vår hemsida: www.malmkopingscamping.se eller FB.
Välkomna till Malmköpings Bad & Camping,  

Förrådsgatan 15, Malmköping, telefon: 0157210 70 eller  
reception@malmkopingscamping.se.

kvalité Häst & Hund | restaurang & café
Lida Gård
upplev sörmland på Lida Gård – Flens pärla med aktiviteter för 
hela familjen.

I butiken hittar du allt för hästen, hunden, jakten, festen, 
fritiden & hemmet. 

Restaurang & café 
bakar & lagar allt från 
grunden med kärlek 
och svenska schyssta 
råvaror.

Här kan du också 
spela boule, gå natur
stigen, promenera till  

stenhammar slott, ansluta till sörmlandsleden med mycket mera.
Aktuella evenemang hittar du på vår hemsida:  

www.lidagardflen.se. stenhammar Lida Gård, 642 92 Flen,  
telefon: 015776 83 51, hannah.larsson@lidagardflen.se.

idéfarmen
skulpturparken ARTfarm öppnar 6 juni 
för tredje året, nu med temat Contact. 
Konstnärerna bjuder in till en upplevelse 
där verken, miljön och betraktaren får 
samspela för att säkert nå olika resultat 
vid varje besök. Parken är öppen dygnet 
runt ända till sista september, så att man 
kan välja i vilket ljus och väder man vill 
betrakta skulpturerna i.  

Nytt för i år är att man kan beställa 
guidning till sitt besök, info om detta 
hittar man på hemsidan. På gården hålls 
även kurser i kulning, snickeri för nybörjare, skrivarkurs och hur 
du kan koppla ihop ditt egna solcellssystem.  

Ett stort fokus under denna sommar för Idéfarmen ligger i 
att bygga på den 360 kvm stora evenemangslokalen så att den 
blir vinterbonad och står redo att ta emot arrangemang som 
konferenser, mässor, kulturellt utbud och bröllop till årsskiftet! 

Dunker Lundby 1, 642 96 Malmköping, nina@idefarmen.se, 
telefon: 0702577947.



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
glaskedjan flen/Centralglas ab
Colorama (färghuset i flen ab)
Ct:s utbildning & Catering ab/  
tinas Catering

David fastfood ab
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 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
Jobbex ab

Jtg aDVenture
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
mellösaverken ab
mälardalens solenergi ab
mälby bygg ab/maskinCenter sparreholm 
nalle remnelius reklambyrå
precima production ab
pressjärnet ab
resultatreklam ab
rådek kb
salong lisa
sandbergs trädgård & service ab
skobes bil

skylt och reklam i flen ab

sofielund

solör bioenergi ab

svensk fastighetsförmedling

sverige taxi flen

sörmlands brunnsborrning ab

sörmlands byggkonsult 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


