
 
 
 
 
 
Nyhetsbrev och några medlemsnyheter 
Här kommer ett nyhetsbrev med några positiva nyheter från våra medlemmar och lite 
tankar från oss i styrelsen. 
 
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. Samhällets stöd till företagare är på 
en historiskt hög nivå och behovet av stöd är omfattande. Samtidigt har stora delar av 
näringslivet visat en överraskande styrka under hösten 2020 och i år. Sverige kommer att ha 
en tillväxt i BNP med 2,5 – 3% i år, efter en motsvarande minskning 2020. Nästa år förväntas 
en ännu större BNP-tillväxt. 
 
Vi ser även att för våra medlemsföretag 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 invånare göra en insats och stödja lokal 
verksamhet. Vi kan alla agera som ambassadörer för vår vackra kommun och sprida vilka fina 
utflyktsmål vi har. Genom att handla lokalt och utnyttja lokala näringsidkare hjälper vi till att 
stötta varandra. 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 
avhämtning eller för hemkörning. 
 
Pandemin har ändrat en del av våra beteenden men också skapat nya affärsmöjligheter. 
Genom vaccineringarna kommer en del restriktioner att lättas upp och vi får möjligheter till 
mer frihet. 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 utnyttja 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, men tar nya tag till nästa år 
och laddar inför den 23 april 2022. Vi planerar för ett aktivt deltagande och många besökare.   
 
Vi önskar er alla en underbar och trevlig sommar!  
 
Med vänliga hälsningar 
Forum Flens styrelse 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



Dellner Dampers AB, 
  

• Bra fakturering under starten av 2021. 
  

• Orderingång lite avvaktande – troligen relaterat till att tågbranschen är påverkad av 
att människor globalt åker mindre med tåg under pandemin, vilket skjuter en del 
nyinvesteringar och underhållsprojekt framåt. 

  
• Vi har nyanställt en säljingenjör och en konstruktör under 2021 – förstärkningarna är 

en viktig del i vår ambition att fortsätta expandera kommande 5-årsperiod. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Volvo Remanufacturing 
 
I dagens värld förbrukar vi naturresurser på ett icke hållbart som kommer påverka 
livsvillkoren för kommande generationer. Remanufacturing (återtillverkning) innebär en 
betydligt lägre konsumtion av naturresurser, energi och mindre koldioxidutsläpp. 
Produktionsanläggningen i Flen är en del av ett nätverk av renoveringsfabriker med totalt ca 
800 anställda på åtta olika platser i världen, där alla bidrar till att skapa en mer hållbar 
framtid i enlighet med AB Volvos vision 2030. Vi kan med glädje meddela att vi tillfört 
ytterligare en medlem till vår produktportfölj. En av de större VolvoConstruction Equipment 
(VCE) axlarna som vi nu börjat renovera och återtillverka.  
(bild bifogad) 
  
Med vänliga hälsningar 
Rosemary Andersson 
Site Director Remanufacturing Flen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Unilever GB Glace 
 
Nu är vi förbi Q1 ! Rätt fantastiskt hur snabbt tiden går . 
  
Tittar vi utifrån ett övergripande perspektiv och januari – mars perioden dvs. Q1  så gör Flen 
teamet ett fantastiskt jobb och vi som business levererar ett väldigt bra resultat som är 
bättre än PY och i paritet med våra övergripande mål .  
Tittar man på de finansiella delar så kan man inte säga något annat än att vi levererar väldigt 
starkt och att alla våra KPI-er visar grönt.  
  
SU Flen visar att situationen på helhet är stabil och att frisknärvaro utvecklas i rätt riktning , 
just nu ligger vi på 94,5% vilket är väldigt positivt .   
Vår största fokus, precis som alltid ,  ligger på att säkerställa allas välmående 
likaså  uthållighet av alla nyckelfunktioner så att busnissen får en möjlighet att fortsatt 
fungera både under och efter Covid-19 samtidigt som vi parallellt jobbar på våra långsiktiga 
planer och strategisk utveckling .  
  
Som vi tidigare nämnde som fortsätter vi operera med ett fundamental plattform med tre 
grenar / prioriteringar: 



1. Personalen går alltid först . Våra anställdas välmående är den högst prioriterade 
frågan hos oss och någon vi inte är beredda att kompromissa över . 

2. USLP – Hållbarhet där vi aktivt jobbar utifrån 3 delar som är människor, miljö och 
positiv social påverkan både lokalt och globalt. Vårt hållbarhetsarbete är starkt 
förankrad hos personalen likaså in en väldigt tydlig linje med den Globala FN Agenda 
2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Idag har vi ingen koldioxidutsläpp, vi 
har effektiva sorterings program , eget reningsverk där slammet skickas till biogas 
produktion som vidare används av Sörmländska busar , all eventuell ma7/glass spill 
går till lokala bönder som djurfoder  

3. Positiv social påverkan där vi jobbar ihop med olika aktörer för att göra vårt samhälle 
/ planet till en bättre plats att leva på . Här jobbar vi med bland annat Säkerhet / 
trygghet , trafik frågor , jämlikhet , jämställdhet , satsningar på ungdomar , satsningar 
på idrott etc.  

  
Sedan vet vi alla att C-19 vände upp och ner på det mesta där vi alla var tvungna att anpassa 
oss till den nya ” verkligheten ” .  
  
Vi har , som väldigt många andra företag, infört väldigt strikta rutiner och protokoll väldigt 
tidigt i början av pandemin , Q1 2020 ( ännu striktare hygien regler än tidigare , zon 
indelning, masker , kontinuerliga temp checkar , protokoll för leverantörer , inga fysiska 
möten , ej använda kollektiv där vi som AG gick in och ordnade alternativa lösningar , jobb 
hemifrån för vissa grupper , tydlig distansering etc.)  
  
När vi i början av 2021 såg att läget inte blev bättre frågade vi oss själva hur vi kan ytterligare 
förbättra arbetsmiljö för våra anställda under en stor hälsokris ?  
  
Frågan aktualiserades och tog fart då många av oss i hela samhället insåg att man kan vara 
helt asymtomatisk men ändå bära och smitta andra . 
Det fick oss att tänka efter .  
Våra medarbetare är vår största tillgång och vi ville ytterligare förstärka tryggheten som på 
ett indirekt sätt skyddar vår business och samhället i stort .  
  
I samarbetet med vår företagshälsovård drog vi igång arbetet som bygger på att alla 
medarbetare kan ta ett antigentest direkt på arbetsplatsen och inom 15 minuter få svar på 
om de har pågående infektion i kroppen .  
Rent praktiskt betyder det att företagshälsovården bemannar ett testcenter placerad i 
fabriken i Flen varje dag.  
  
Alla medarbetare har då möjlighet att testa sig och skulle det visa sig att någon är positiv så 
sänds individen hem med instruktioner om karantän , smittspårning likaså tillväga sättet 
kopplat till hela upplägget som naturligtvis är i paritet med FHM regler och 
rekommendationer.  
Viktigt att belysa att testningen sker på frivillighetsbasis och är på plats som en förbyggande 
åtgärd, så till vida att det är endast de som är helt symptomfria som testas eftersom 
medarbetare med symptom ska vara hemma .  
  
Våra medarbetare tar sitt ansvar och testar sig varje vecka och i och med att vi har 
företagshälsovården på plats är det en väldigt smidig och enkel process .  
Vi ser klart och tydligt konstatera att detta beslut var helt rätt. Det är investering i våra 
medarbetare som skapar trygghet samtidigt som vi bidrar till minskad spridning i samhället 
likaså minskad tryck på vården som behöver all hjälp de kan få i dagsläget .  



  
Nuvarande upplägg med tester och alla andra processer och procedurer kommer att 
fortsätta så länge som smittspridningen i samhället är hög.  
  
Vänligen, 
Igor Papec – Factory manager 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Sofielund 
 
Totalrenoveringen av vår fastighet på Källgatan 23 i Malmköping börjar bli klar. Hela 
fastigheten är renoverad till nybyggnadsstandard. Tio lägenheter är färdiga och redan 
uthyrda. De sista två blir klara innan sommaren och är ännu inte uthyrda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill även inflika att vi har fått Café Ottilia uthyrt också, i Malmköping. 
Vi är väldigt glada att någon vill driva Café i lokalen, som väldigt länge har varit just Café.  
Den stod tom i några år i väntan på att Natalya slog slag i saken och nu har öppnat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Rolf Lydahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MaskinCenter i Sparreholm 
 
Vi har haft en uppgång på ca 30% under året. 
 
Den större försäljning har varit av skog & Trädgård. 
Där har även verkstaden ökat. 
Vi har anställt ytterliggare ett par personer. 
 
Vi ser även att första kvartalet har ökat i år. 
Vi ser positivt på framtiden men att vi får jobba mycket mera med att 
få varor hem. 
 
Med vänliga hälsningar 
Fredrik Karlsson 
___________________________________________________________________________ 
 
Svensk Fastighetsförmedling 
 
Kraftig uppgång av bostadspriser i Flens kommun 
 
När Svensk Mäklarstatistik* sammanfattade bostadsmarknaden i april månad syns en 
fortsatt prisuppgång för bostadsrätter, villor och fritidshus i hela riket. Flens kommun sticker 
ut lite extra då prisuppgången varit historiskt hög under de senaste tolv månaderna där 
villorna ökade med 27% och fritidshusen med 30%. Enligt Jens Svanqvist, mäklare på Svensk 
Fastighetsförmedling i Flen och Malmköping beror ökningen på ett lågt utbud under längre 
tid i kombination med hur pandemin förändrat våra levnadsvanor där hemmet ska fylla 
funktionen som frizon, arbetsplats och skola på en och samma gång. Han tillägger också att 
man under året sett ett ökat intresse för inflytt till kommunen från Stockholm och andra 
intilliggande storstäder. När våren och det varma vädret kommer tror Jens att priserna på 
villor och fritidshus kommer öka ytterligare. 
 
– Prisutvecklingen har varit helt otrolig det senaste året och vi ser inga tecken på att det ska 
avta inom närmsta framtiden. Utbudet fortsätter vara lågt och efterfrågan hög, avslutar Jens 
Svanqvist. 
 
 

VILLOR 12 mån FRITIDSHUS 12 mån 
Flen + 27% Flen + 30% 
Hela riket + 19% Hela riket + 15% 

 
 
Om Svensk Fastighetsförmedling 
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. 
Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker 
eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker 
och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma 
både här i Flens kommun och i hela Sverige som kedja, vilket faktiskt gör oss till landets 
äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. För att öka kundnyttan har vi 
under sista året utökat verksamheten med både en ny lokal i Malmköping på Köpmangatan 
6 och med en lokal i centrala Flen på Skomakargränd 1. 
 



*Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den 
enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. 
Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk 
Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via 
fastighetsmäklare.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
JTG Adventure 
 
Nu har JTG Adventure utökat sin verksamhet till ett aktivitetscenter utöver det vanliga. 
Vi golfsimulatorer HD Golf och Skytrak med ett 70 tal golfbanor, minigolf, dart och minipingis 
i lokalen. Ett fantastiskt tillfälle att ha trivsel med kompisar och arbetskamrater. 
Företagsevent, 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.  
 
Ta kontakt med Johan Thorell på johan.thorell.golf@gmail.com eller på 0157-10069. 
Finns även mer informaton och prisuppgifter på jtgadventure.se och bokningar av tider på 
simulatorerna. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mellösaverken AB 
 
Mellösaverken AB i sin nya kostym, den förra gjorde ju tumstockar och lades ner på 80-talet, 
firar snart 5 år i Mellösa. Vi är otroligt glada över det mottagande och stöd vi fått sedan vi 
flyttade in i den gamla fabriksbyggnaden och, även om det fortfarande är mycket kvar som 
man skulle kunna förbättra, så börjar vi se att verksamheten landar så smått. 9 lägenheter är 
uthyrda och vi är väldigt glada åt att såväl linbana som studsmatta används flitigt. Nu senast 
har vi färdigställt en samlingslokal där Leader Sörmland varit med och bidragit till 
förverkligandet. Den har förstås inte fått så stor användning ännu men vi har förfrågningar 
från såväl kursledare inom olika hantverk/matlagning som seminarier och webbinarier. Vi är 
lite extra intresserade av samarbeten med kreativa näringsidkare som kan skapa ett 
kvalitativt flöde av projekt till Mellösa. Det är därmed dubbelt roligt för Mellösaverken att 
blicka framåt mot en tid där pandemin inte dominerar.  
 
Med vänlig hälsning 
Åsa Lockner 
 
 
 
 
 
 
 



Teater Klämman 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



Lighthouse AB 
 
Lighthouse har fått ett nytt stort avtal med företaget light by sweden att göra alla deras 
ljusdesign uppdrag för offerter inom hela Sverige. 
Detta har resulterat i bara under april 12 nya projekt! Väldigt  roligt. 
Dessutom har Lighthouse fått ett fint prestige uppdrag att vara elkonsult för en ny restaurang i 
Stockholm. Tyvärr kan vi inte lämna ut adressen för den är ännu lite hemlig. Med stort och 
kul uppdrag åt projektledningsföretaget och arkitekt firman Skyhill. 
 
Utöver det jobbar vi vidare med vår online webb för armaturer www.Greatlight.se som går 
som tåget för att bara varit ett år online! 
 
Corona i alla ära men det går inte väldigt dåligt just nu. 
 
Med vänliga hälsningar  
Helena Åkerberg, ljusarkitekt och svensk ljusdesigner LD.  
Dessutom delägare i greatlight. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


