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Solen lyser på Precima
Fabriken med solceller

Tankar från styrelsen
Nu laddar vi inför framtiden

Julborden är här
Julbordstips hos våra medlemmar

Prisbelönt glasmästeri
Glasmästare årets företagare

Golfhallen växlar upp
Kommunens nya aktivitetshall

de dämpar stöten
Hjältarna från Dellner Dampers

ny turboinvestering
Energismart fjärrvärmeanläggning

ordförande har ordet
1997 hade jag som nybakad student sökt och kommit in på
Lärarhögskolan i Stockholm, med siktet inställt på att bli förskol
lärare. Men hästarna och mammas nystartade butik pockade på
min uppmärksamhet.
2022 firar jag 25 år som företagare – så kan det gå!
I Forum Flen finns cirka 100 unika företagare, i olika bran
scher, stora som små. Vi är en brokig skara med ett gemensamt
driv.
Kanske är det drivet du känner igen i ögonen på en ung
människa eller någon som är på väg att ta klivet? Ungt före
tagande och nyföretagande är en essentiell del för att Flens
företagande ska fortsätta att
blomstra, och därför en viktig del
i Forum Flens agenda för 2022.
Vill du veta vad Forum Flen
kan göra för dig? Tveka inte att
kontakta oss, vi finns i Flen med
omnejd för att stötta varandra
och etablera nya kontakter.
God Jul & Ett Gott Nytt
Företagsamt År! u
hannah larsson
Ordförande Forum Flen

Innehållsförteckning

julnummer 2021
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Dellner Dampers
dämpar stöten
Superhjältarna från Flen

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
adress c/o Ekonomitjänst Villåttinge AB,
Taljavägen 8, 642 91 Flen

Rapport från
Näringslivschefen
årets företagare
Flens Glas
Glasentreprenören
blev årets företagare

7
8
11
11
12
15

Ansvarig utgivare Joakim Andersson, utsedd av föreningen

Flens nya aktivitetshall

tidningskoordinator Joakim Andersson

JTG Adventure utvecklar
sin verksamhet

text Joakim Andersson, Emil Berglund, Håkan Falck
grafisk formgivning Tussilago grafisk form, Malmköping
foto Hans Ljungkvist (framsida), Joakim Andersson
tryck Linderoths Tryckeri AB

Solör satsar på egen
elproduktion i Flen
Hållbar och fossilfri
energiförsörjning

upplaga 10 000 ex

julbordstips

Blad, böcker,
vepor, flaggor,
broschyrer m m

Ät gott i december

Högtidlig invigning
hos Precima
Solceller invigda
på Flensfabriken

Vi trycker det DU behöver
NÄR du behöver det.

Styrelsen rapporterar
0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se
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0157-147 80

Tankar från Forum Flens
styrelse

Välkommen till oss
i Katrineholm

Storgatan 1, Katrineholm, 0150-66 96 30
katrineholm@handelsbanken.se
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Dellner
Dampers
stabiliserar
världens
rörelser

näringslivschefen har ordet

Miljoner människor över hela
världen är varje dag beroende
av förnyelsebar energi, bekväma
transporter och att broar står
pall för naturens krafter.
Dellner Dampers i Flen lockar till
sig expertkompetens från hela
regionen för att hjälpa några
av världens största bolag
inom tåg-, bygg- och energi
sektorn att hitta innovativa
lösningar som dämpar
vibrationer och tar upp
energi – som stabiliserar
världens rörelser.

Magnus Lizell, Research & Development Manager, med den nya generationen seismisk dämpare.

Det märks att det inte är vilken
volymproduktion som helst som på
går hos Dellner Dampers i Flen. I en
stor trälåda ligger den senaste proto
typen till en ny brodämpare för jord
bävningsskydd som just kommit hem
från omfattande tester på ett forsk
ningsinstitut i Italien. Bakom hörnet
Håkan Persson, VD
pågår en engagerad diskussion vid en
testrigg där det sitter en ny produkt till ett tågkoppel, de
signad för att ge ett bättre skydd vid en eventuell kollision.
Håkan Persson är VD sedan fem år tillbaka och konstaterar
att utvecklingen har gått snabbt – både omsättning och an
talet anställda har i princip dubblats.
– Vi anställer kompetens från hela regionen. Att kunna
attrahera, och behålla, rätt kompetens är en nyckelfråga
för att vi ska kunna fortsätta vår kraftiga tillväxtresa. Vi
har medarbetare från hela Sörmland, men även några från
Stockholm, och till och med Småland. Vi har fortfarande
tillverkningen här i Flen, men vi blir mer och mer en kun
skapsorganisation med både framtidsforskning och pro
duktutveckling. Inte minst sedan vårt moderbolag köptes
upp av investmentbolaget EQT har vi tagit stora kliv för att
förbättra våra processer, berättar Håkan.
Företagskulturen att snabbt hitta unika lösningar på
utmaningar som kan få allvarliga konsekvenser för sam
hället visade sig under början av året när den nybyggda
Hisingsbron i Göteborg inte gick att låsa. Dellner Dam
pers blev ombedda att på rekordtid hitta en lösning, annars
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riskerade hela mastodontprojektet att försenas ett helt år.
– För Hisingsbron hittade vi en unik lösning genom att
kombinera två befintliga produkter till en helt ny. Det var
möjligt eftersom vi har ett lösningsfokus och det finns en
vilja hos alla att hjälpa till. De som börjar hos oss brukar
snabbt märka att vi har en positiv ”can do” kultur. Vi må
vara en underleverantör, men vi är stolta över att våra pro
dukter i slutänden bidrar till att lösa en del av våra gemen
samma samhällsutmaningar, berättar Håkan.
Även om dämpare till tåg och spårvagnar utgör den
största delen av omsättningen sneglar man hela tiden på
nya applikationsområden. Ett exempel är den nya seismiska
dämpare till broar som lanseras just nu. Magnus Lizell är
Research & Development Manager, och en av huvudperso
nerna bakom produkten:
– Vi har jobbat i många år med att få fram en ny genera
tion seismiska dämpare. Nu är vi äntligen framme vid lan
sering. Det finns en ökande riskmedvetenhet bland de som
bygger broar i jordbävningsdrabbade områden. Integrerar
man seismiska dämpare i brodesignen så ökar chanserna
markant att bron klarar en jordbävning, och den kan då
fortfarande användas i det fortsatta räddningsarbetet, säger
Magnus.
Den anspråkslösa hydrauliska dämparen, med förmågan
att på kort tid kunna ta upp ofattbara mängder energi och
omvandla den till värme påminner om en superhjälte som
hämtad från Marvels universum. Så nästa gång du åker
spårvagn, eller tar tåget över Öresundsbron, skänk en tanke
till de ihärdiga livräddande superhjältarna från Flen. u

Vad är ett gott företagsklimat? Vid den senaste
företagsklimatrankingen från Svenskt Näringsliv tappade
Flens Kommun 28 platser i rankingen av Sveriges 290 kom
muner.
Vi innehar nu plats 174 av 290 kommuner, ett litet trend
brott efter blygsamma klättringar de senaste åtta åren.
Hur ska vi nu vända den trenden och gemensamt för
bättra vårt företagsklimat till nästa år och sedan hålla i en
positiv utveckling tillsammans?
De företag som besvarat Svenskt Näringslivs enkät önskar
bättre service och bemötande från kommunens handläggare,
snabbare handläggning vid myndighetsärenden, bättre upp
handling samt en attitydförändring gentemot företagande
från allmänheten, tjänstemän och politiker.
Näringslivsenheten och kommunen kommer under januari
månad 2022 återuppta företagsbesök med kommunstyrel
sens ordförande, kommunchef och näringslivschef där frågan
om företagsklimat kommer att vara en röd tråd.
Vill du som företagare ha besök? Hör av dig till under
tecknad så bokar vi in!
En central punkt i förbättringsarbetet är dialog mellan
företag och kommunrepresentanter, ett gott samtalsklimat
där vi pratar med varandra i stället för om varandra.
Den 1 oktober 2021 invigdes kommunens kontaktcenter
vilket vi hoppas ska underlätta kontakten med kommunen,
göra det lättare att få kontakt med rätt person, ge större
möjlighet för såväl företagare som privatperson att följa de
eventuella ärenden de har i kommunen samt skapa ökad
tillgänglighet till tjänstepersoner i kommunen.
En Väg In är kommunens arbetssätt att erbjuda närings
livet en bättre och snabbare service.
Näringslivsenheten har nu ett uppdrag att utvärdera och
förbättra denna tjänst.
En enkät har skickats ut till företag i kommunen för att
få ett underlag till En Väg In 2.0. Svaren behandlas i detta
nu och vår förhoppning är att presentera ett nytt upplägg på
denna service i januari.
Svenskt Näringsliv baserar sin ranking utifrån enkät
frågor som skickas ut i januari – februari varje år, rankingen
baseras på tre delar, 1/3 sammanfattande omdöme, ett betyg
där företagen ger betyg mellan 1 – 6 på det sammanfattande
omdömet, årets resultat 3,1, 1/3 övriga enkätfrågor samt
1/3 statistikdel från SCB och UC. 2021 hade Flens kommun
förbättrat sig på de flesta frågor, men det sammanfattande
omdömet sjönk från 3,4 till 3,1.
Flens kommun och våra samarbetspartners bland före
tagen i Flen kommer aktivt rapportera kring dessa frågor
under 2022 och, vilket är min förhoppning, gemensamt för
bättra möjligheterna för företag att
växa, etablera och må bra i vår kom
mun genom att tillsammans skapa
ett gott företagsklimat i framtiden.
Med en önskan om en God Jul
och en fantastiskt bra företagsfram
tid!
Mikael Larsson,
Näringslivschef
Sörmlands hjärta
Flens kommun
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Och priset till årets företagare går till…

Flens Glas!

Det har nog inte undgått många att årets företagare i
Flen är Flens Glas AB. Forum Flen passade på att göra
ett besök för att kolla in läget, och såklart ställa den
klassiska frågan. Hur känns det?

Mikael Larsson
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Fredrik Karlsson

Kanske är det en av de äldsta butikslokalerna som ett
företag har haft i kommunen. På den här adress har det nog
lagats och tillverkats många fönster, dörrar, speglar genom
åren. Företaget startades redan 1949 och har funnits i just
dessa lokaler på Södra Kungsgatan i Flen sen 1959. Sedan
2012 drivs Flens Glas AB av Fredrik Karlsson som numera
också kan titulera sig Årets företagare i Flens kommun.
– Det känns jättekul. Inget jag hade räknat med. Det är
en stor ära såklart, säger Fredrik.
Fredrik tog sitt gesällbrev 2010 och har drivit Flens Glas
i egen regi sen 2012. Planen från början var inte att driva
glasmästeri utan målet var att jobba som dykare.
– Jag läste naturkunskap med inriktning på lokal rädd
ningstjänst. Målet och drömmen var att få åka till Norge
och jobba som dykare men det kom lite annat i mellan. Det
är jag glad för idag. Efter en sväng i Stockholm och med
barn på väg så bestämde jag och min sambo oss för att
flytta hem till kommunen. Jag fick anställning på Central
glas i Flen men bestämde mig när chansen kom, att ta över
Flens Glas, säger Fredrik.
Fredrik har haft fullt upp sen han tog över företaget och
det senaste året har det bara ökat.
– Visst fanns det en oro när pandemin slog till men vi
har haft fullt upp. Vi är i en bransch som har haft mycket
att göra under den här tiden. Det är många som har velat
renovera och bygga ut. Det känns nästan som man håller
på med allt just nu. Det är ett mycket varierande yrke. Det
är det som gör det så kul, säger Fredrik.
Flens Glas hjälper till med allt som har med glas att göra
i stort sett. Den huvudsakliga verksamheten är glasrepara
tioner, solskydd och bilglas. Det kommer också in fler lite
mer annorlunda jobb så som helglasad bastu och att laga
backspeglar.
– Vi kan göra det mesta. Vi har tekniken och kompe
tensen för bilglasbyten med kalibrering. Både för vanliga
bilar och hybridbilar. Vi utvecklar vår verksamhet hela ti
den. Mycket idag handlar också om att arbeta med mate
rial som är bra för miljön och vi har valt att endast fokusera
på svenska produkter och leverantörer som har fossilfria
transporter, säger Fredrik.
Dagen till ära så lämnades också priset ”Årets kanon”
ut av från Flens kommun. Prisutdelare och Näringslivschef
Mikael Larsson är mycket nöjd med årets pristagare.
– Fredrik är en duktig entreprenör. En förebild för
många. Han är också aktiv i det ideella föreningslivet som
gör honom väl värd båda priserna, säger Mikael. u
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Flens nya
aktivitetshall
Om du någon gång varit på en golfbana
och hört ordet ”fore” skrikas ut så är det
läge att se upp. Då kan du vara nära att
träffas av en golfboll i nästa sekund. När du
hör ordet JTG Adventure är det också läge
att lyssna noga. Flens enda golfhall växlar
nu upp och utökar sin verksamhet till ett

Johan Thorell

aktivitetscenter.
Det är många bollar i luften just nu för Johan Thorell,
ägare av JTG Adventure. Utöver att driva sitt företag och
aktivitetshallen jobbar Johan om dagarna på Flens Golf
klubb som golfpro/sportchef där han utbildar bland annat
nya golfare och driver golfshopen.

– Under min HTU utbildning till golfpro så kom jag i kon
takt med en säljare som sålde golfsimulatorer och fick då
möjlighet att köpa en sådan och bedriva golfverksamhet
året om. Först hade jag verksamheten ute på Flens golf
klubb och den drev jag i ett år, men sen så fick jag ett
erbjudande om den här lokalen vi är i nu av Robert Lund
kvist, VD på GTS Frakt. Här såg jag en utvecklingsmöjlig
het med större lokal och i samband med att ett företag i
Norrköping var på väg att lägga ned sin verksamhet och
sökte efter en köpare av deras utrustning så var det dags
att investera igen. Så jag åkte ner dit och kom hem med
en till golfsimulator. Det kunde inte
bli bättre, säger Johan.
Främst är det golfare som hittar
till JTG Adventure men på senare
tid har flera kontakter knutits. Johan
har nu investerat i en jaktsimulator
där jägare och jaktföreningar kan
träffas och öva på jakt. När golfare
går ut och spelar då går jägarna in så
det passar bra i hallen.
– Just nu är det mycket på gång och här finns alla möj
ligheter till att skapa olika event. Köra femkamper med
sitt företag eller fira av ett födelsedagskalas. Jag har även
ett samarbete med Flens Bowlingcafé som hjälper till med
catering. Snart kommer även tjejer från Flens Golfklubb
att ha morgongympa i hallen med golfrelaterade övningar,
säger Johan.
Johan ser fler aktivitetsområden med hallen i framtiden.
Bland annat jobbar Johan med att skapa ett gym och en
ungdomsdel där TV- och dataspel och musikskapande ska
få plats.
– Jag vill kunna bidra och hoppas att få fler ungdomar
att hitta hit. Att kunna aktivera ungdomar med äldre
ledare som kan ta ansvar vore fantastiskt. Det här kan bli
en bra mötesplats för mycket trivsel och skratt.
Passa på att göra något kul med ditt företag eller kom
pisgäng. Flens nya aktivitetscenter är en plats för fler att
utöva golf, jakt, vilda västern, dart, minipingis, skjuta fot
boll och hockey. Att kunna ha roligt tillsammans igen är
perfekt på JTG Adventure på Taljavägen 4 i Flen. u

’’
fore!
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Julbord med
Sörmländska smaker
Julbordsstart 20 november 2021
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

Julbord - avhämtning
Önskar Ni julbord för avhämtning?
Vår köksmästare väljer ut sina favoriter till Er för
395:- / person
0157 - 245 80 | info@hotellmalmkoping.se
www.hotellmalmkoping.se
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Solör satsar på egen
elproduktion i Flen
Jan Lindkvist

Solör Bioenergi fortsätter att driva frågan om en hållbar och fossilfri
energiförsörjning vidare. En av satsningarna som gjorts den senaste tiden
är att förse fjärrvärmeanläggningen i Flen med en ORC-turbin, vilket
innebär att anläggningens behov av el kommer att produceras på plats.

– Vårt värmeverk i Vadstena är numera helt fossil
fritt och vi har nyligen byggt solceller på vår anläggning i
Gnesta. Vår målsättning är att vi ska bli helt fossilfria även
i Flen. Där av vår nya investering i en ORC (Organic Ran
kine Cycle) anläggning i Flen. Tekniken innefattar en ång
turbin som sätts i rörelse av trycket från het gas. Den rote
rande turbinen driver sedan en generator som producerar
elektricitet. Det här gör oss självförsörjande på el, säger Jan
Lindkvist regionchef på företaget.
Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förny
bar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare
varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige

och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme,
ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter
och industrier.
– Solör förvärvar fjärrvärmeverksamheter i hela Sverige
och har nyligen blivit utsedda att ta över fjärrvärmen i
Strängnäs som idag ägs av Strängnäs kommun. Våra kunder
är både privatkunder, fastighetsägare och kommuner, säger
Jan Lindkvist.
Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impreg
nerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta till
vara skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart
samhälle med minskade koldioxidutsläpp. u

Hedenlunda Slott

Här!

Börjar ett
nytt kapitel.

Teater Klämman

Hotel Malmköping

I julig miljö med 400
tomtar i dekoren kan du
avnjuta julstämning på
högsta nivå.
Den 10 och 11 december
arrangeras julmys med
konsert, julmat och live
julquiz mellan 17 – 23,
pris: 500 kr/person.
Den 1 – 18 december
går det bra att boka
jultallrik för sällskap
(10 – 30 personer).

Varmt välkomna till Hotel Malmköping
som serverar ett klassiskt julbord med
lokala råvaror och ett fantastiskt mat
hantverk.
Från och med den 20 november går
det bra att boka vårt klassiska julbord.

Jultallrik 275 kr/person
(sill, lax, ägghalva,
Janssons frestelse,
köttbullar, prinskorv,
skinka, rödkål, potatis,
julbröd, smör och
senap)
Tomtegröt och mjölk
25 kr/person
Endast förbokning!

Restaurang Teater Klämman
har fullständiga rättigheter.
Kontakt och bokning:

073-599 76 92,
vardagar 13 – 15,
klammanbiljett@gmail.com
För mer info:

www.teaterklamman.se
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julbord 495 kr/person
Onsdag – torsdag kvällssittning.
julbord 595 kr/person
Fredag – lördag kvällssittning.
Lördag lunchsittning.
julbord
för avhämtning 395 kr/person
Kontakt och bokning:

0157-245 80, info@hotellmalmkoping.se
För mer info: www.hotellmalmkoping.se

Flens Bowlingcafé
Julbord och Bowling.
Välkomna på jultallrik eller julbord
hos oss från 28 november till 22 dec
ember.
julbord
349 kr/person (minst 10 personer)
Jultallrik
165 kr/person (minst 5 personer)
Kontakt och bokning: 070-237 99 57,
flensbowlingcafe@gmail.com

Välkommen till en härlig matupplevelse som går i
julens tecken på Hedenlunda Slott. Detta är vår tolk
ning av årets julbord 2021.
Årets julmiddag består av fyra olika serveringar
till bords där traditionella smaker möts i en modern
tappning. Finalen består av vårt omåttligt populära
gottebord där det garanterat finns något för alla
smaker. Efter all den goda maten finns det möjlighet
till kaffe och avec i våra vackra salonger på slottet.
Kom och njut av julstämningen och alla läckerheter
på Hedenlunda Slott!
Slottets julmiddag 745 kr/person
serveras torsdag – lördag under perioden
26 november – 18 december.
Kontakt och bokning:

0157-754 00, info@hedenlundaslott.se
För mer info: www.hedenlundaslott.se

Lida Gård
Lida Gårds klassiska jultallrik är tillbaka. Njut av våra
sörmländska smaker, förädlade från grunden här på
gården. Ät Lidas jultallrik hos oss eller ta med dig hem.
Är ni ett större sällskap går det att boka en privat
sittning i restaurangen eller Ryttarsalen. Större sällskap
kan också boka julbord här hos oss. Lidas julsmörgås
gör dig garanterat uppskattad bland personalen på
företaget! Ät här eller hämta och ät hos er.
Jultallriken serveras 22 november – 23 december
2021. Vi har öppet alla dagar fram till julafton. Lidas
jultallrik bokas minst 48 timmar i förväg.
Jultallrik 395 kr/person julbord 495 kr kr/person
Julsmörgås 179 kr/person
Kontakt och bokning: 0157-76 83 51, hannah.larsson@
lidagardflen.se För mer info: www.lidagardflen.se
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Högtidlig invigning hos Precima
Med bubbel och bandklippning har nu det nya solcellstaket
hos Precima Production AB invigts. På en yta av 1700 kvadrat
meter ligger nu solcellerna på plats. Precima kan nu titulera
sig som en av landets mest klimatsmarta fabriker.

Sture Wikman
VD och
landshövding
Beatrice Ask

Det var många nyfikna som hade kommit till Precima
Production AB för att ta en titt på solcellerna denna dag i
oktober. Sture Wikman VD på företaget hade gjort det lätt för
deltagarna med en tillfällig trappa och uppbyggd ställning för
att ta sig upp på taket.
– Det är en stor dag för oss. Det är ett bevis för att vi tar
miljöarbetet på stort allvar. Vi vill bedriva en klimatsmart och
”grön” verksamhet. Det är vårt sätt att dra ett strå till stacken.
En investering för både miljön och företaget och under en tio
årsperiod så är investeringen återbetald, säger Sture.
Just den här typen av solceller är framtagna av det svenska
företaget Midsummer. Det är en ultralätt och flexibel solpanel
optimal för fabrikstak.
– Jag kände till Midsummer sen ett tag tillbaka. Den här
modellen är tunn och gör att taket klarar belastningen så var
det ett självklart val, säger Sture.
Precima Production AB har sina rötter inom sedelautomat
industrin som var stor i kommunen i många år. Genom åren
har de utvecklat och producerat olika produkter inom indu
strin, bland annat reglage till fartyg. Reglagen är numera sålda.
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Verksamheten idag är fortsatt finmekanik där de största kun
derna finns förutom i Sverige i USA, Holland och Tyskland.
Sedan 2009 ägs och drivs företaget av Sture Wikman.
– Jag har jobbat i många år med olika företag inom bran
schen. Har en maskinteknisk utbildning från KTH och en
ekonomiutbildning i botten. Jag har även varit styrelseord
förande och delägare i ett antal bolag. Att driva Precima
Production AB är jättekul och få möjligheten att skapa vårt
solcellsprojekt är lustfyllt. Klimatsmarta lösningar är en spän
nande utveckling som många kunder kommer ställa krav på i
framtiden, säger Sture.
Förutom att Precima numera har landets största tunnfilms
tak så arbetar de med flera olika miljölösningar. Fossilfria
transportlösningar, återvinning och en rationell produktions
teknik är delar som kategoriserar företaget att bli ett klimat
neutralt företag.
Med solcellstaket på plats och med stora applåder från gäs
terna så klipptes bandet i närvaro av landshövding Beatrice
Ask. Härmed förklarar vi Solcellstaket på Precima Produc
tion AB invigt. u
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styrelsen rapporterar
Efter att huvuddelen av restriktionerna vad
gäller Covid 19 släpptes i slutet av september,
känner nog de flesta av oss en lättnad och
kanske till och med en viss frihetskänsla.
Efter 18 månader i ”karantän” kan vi nu, i stort sett,
leva det liv vi gjorde innan pandemin. Vi påminns dock om
att allt inte är som förr, pandemin är inte över, men vaccinet
har gjort att vi kan träffas och umgås igen. Företag som
drabbats hårt under pandemin kan börja planera för fram
tiden och utveckla nya idéer och möjligheter. Verksamheter
inom hotell, restaurang och resor har i många fall drabbats
mycket hårt. Men inom andra branscher har de allra flesta
företagen klarat av utmaningarna på ett oväntat bra sätt.
De omfattande stödpaketen har lovordats av samtliga parter
och räddat arbetsplatser.
Köpkraften har därigenom kunnat bibehållas i stort sett
och vi har handlat på nätet som aldrig förr. Många har säker
ligen längtat efter det fysiska besöket i butiken och det kan
vi nu unna oss. Vi vill gärna påminna om att det fortfarande
är viktigt att stödja de lokala handlarna, hantverkare och
kaféer / restauranger. Handla med hjärtat – handla lokalt.
Det finns även en uppdämd lust att resa och bokningarna,
även in på nästa år, har tagit fart. En viktig sak vi lärt oss
den här tiden är att digitala möten kan vara ett alternativ.
Samtidigt är de ett komplement, men kan inte helt ersätta
det fysiska mötet. Väldigt många har dessutom arbetat
hemma, men ser nu fram emot att träffa kollegor på riktigt.

Lediga butiks- och
kontorslokaler
Har du en affärsidé, eller är det kanske dags för en
omstart? Hitta din nya lokal hos oss!
.

Kontakta sofie@realvm.se för med information

Scanna QR-koden för att se
vårt utbud av lokaler i Flen

I våra fastigheter har vi även lediga lägenheter och
garageplatser. Vid intresse kontakta sofie@realvm.se

Den 7 oktober arrangerade vi minimässan Företagsamma
Flen på Prins Wilhelms torg i centrala Flen. Där visade lokala
företag och organisationer upp sina verksamheter för allmän
heten och elever från våra skolor i kommunen.
Den 23 april nästa år är vår stora mässa Bygga, Bo- och
hälsomässa tillbaka. Samtliga platser på mässan var i stort
sett slutsålda 2020, när vi var tvungna att ställa in. Dessa
deltagare kommer att kontaktas igen och vi hoppas att de
vill behålla bokningen. Vi ser fram emot ett lyckat arrange
mang med många besökare. Vi vill passa på att påminna
om att titta in på vår hemsida. Där hittar du det senaste
och vilka datum vi arrangerar våra frukostmöten, Nätverks
frukost KFV och Club Forum Flen.
Forum Flen önskar alla sköna vinterdagar, en God Jul
och ett riktigt Gott Nytt År! u

Välj fjärrvärme
på lokala råvaror
:

ar
Önsk

Näringslivskontoret
i Flens kommun

FÖRNYBAR ENERGI

CO2 -NEUTRALT

Besök oss på
flen.se/naringsliv
för senaste nytt!
Solör Bioenergi Öst AB · Jungfrustigen 3 · 592 32 Vadstena
Tel: 023-103 13 · solorbioenergi.se
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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)
Exigent IT AB
EY
Fastighetsbyrån
Feretti Mäkleri
Flens Bostads AB
Flens Bowlingcafé
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
FramställningsAB edman 7000
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
Mellösaverken AB
Mofast AB
Mälardalens Solenergi AB
Mälby Bygg AB/MaskinCenter Sparreholm
Nalle Remnelius Reklambyrå
Phoenix Profix
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 Bevakningstjänst AB
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)
Vegred Arkitektur och Byggnadsvård
Volvo Group Powertrain
WRENDA
Zick Zack Återbruk & Sömnad

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

0157-204 40

ELBILSLADDARE
7995:- inklusive moms. installation tillkommer.
Skattereduktion ges med 50 procent (max 10 000kr) av
kostnaden för arbete och material.
Liten, kraftfull elbilsladdare som passar alla el- och hybridbilar.
Du väljer själv färg grå svart vit röd eller blå.

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & Gott nytt år
För mer information se www.malmael.se

Tussilago grafisk form | Malmköping

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

