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Som nyvaLd ordFörande i Forum Flen tänkte jag dela lite 
tankar om företagsklimat och vilken nytta vi i Forum Flen kan 
göra för att förbättra företagsklimatet i vår kommun. 

Först vill jag tacka för förtroendet att få leda detta viktiga nät-
verk av duktiga företagare i vår kommun. Vår förening är lite unik 
i länet då vi väldigt tydligt samverkar med kommunen i frågor 
rörande etableringar, myndighetsfrågor och utveckling av kommu-
nens företagsklimat. 

Forum Flens största medlem och samverkanspartner är Flens 
Kommun, vi i styrelsen ser samfälligt över våra samarbetspunkter 
och en del där vi kan bli bättre är rådgivning gällande myndighets-
frågor, det vill säga vem skall jag prata med när det gäller olika 
frågor som handhas av myndigheter, detta finns nu inskrivet i vår 
verksamhetsplan för året som kommer. 

God kontakt med myndigheter och ett gott samarbetsklimat 
är de enskilt viktigaste punkterna för ett gott företagsklimat, ett  
gott företagsklimat kännetecknas också av en tydlig och bra dialog 
med myndigheter, där rådgivning och snabba tydliga beslut är av 
yppersta vikt. 

Forum Flen spelar en stor roll i kommunikationen av goda ex-
empel i kommunen där vår kännedom av nyetableringar, nyheter i 
kommunen och förmedlande av medlemsfrågor till berörda myn-
digheter/personer är av stor vikt för våra medlemmar. En positiv 
attityd från såväl tjänstemän/politiker som företagare i kommunen 
underlättar för goda relationer och bra resultat för samtliga parter. 

Våra frukostträffar och medlemsträffar är bra tillfällen att dela 
synpunkter och förmedla bra saker 
för såväl företagare som kommun. 

Samarbetet kring Digifysiskt 
Science center och etableringen av 
Komtek Flen är en framtidssatsning 
för våra ungdomar där kunskaper i 
Matematik och Naturvetenskapliga  
ämnen lyfts fram och förväntas höja  
intresse och kompetens bland våra 
framtida medarbetare. Vi ser fram 
emot rapporter från detta spän-
nande samarbete. u

MiKAEL LARSSOn
Ordförande Forum Flen



ni veT när man viLL skriva något bra, men det vill inte 
riktigt komma ut på pappret.

Nu sitter jag här och försöker komma på något glatt och 
trevligt och skriva till er i höstmörkret och allt som jag kom-
mer att tänka på är det gångna året som inte blev som jag 
hade tänkt mig. 

I början av året tänkte jag att 2022 skulle bli ett bra år efter  
att pandemin hade släppt sitt tag, men det blev en ganska 
kortvarig tanke. Den 24 februari startade kriget i Ukraina 
och flera följdfaktorer har drabbat oss såsom höga driv-
medelspriser, stigande elpriser, inflation, höjda räntor och 
ökade matpriser. Så det blev inte riktigt som jag hade tänkt 
mig, men det finns också ljusglimtar under det gångna året. 

Positivt är att kommunen har haft flera fina jubilarer i år. 
GB Glace firar 80 år och detsamma gäller Tjeders industri 
som också de firar 80 år, plus att de även har fått jämställd-
hetspris från Jämställdhetsfonden. Kvalité häst och hund firar 
25 år och Grinda säteri blev utsedda till årets företagare i 
Sörmland. 

Nu hoppas jag att vi går mot ljusare tider och att år 2023 
blir ett bra näringslivsår där vi tillsammans arbetar för ett 
positivt företagsklimat i Flens kommun.

Innan vi går in i det nya året så står julen snart för dörren 
och som förhoppningsvis innebär en välförtjänt julledighet 
med en månad fylld av mysiga pysselkvällar, god julmat och 
umgänge med nära och kära. Kan man inte annat än att 
älska december?!

Vet ni att julbordet avslöjar var du kommer ifrån? Så som 
Långkål i Halland, bruna bönor i Östergötland eller saff-
ranspannkaka på Gotland. Undrar vad som är typiskt för 
vår region eller om det till och 
med finns något som är typiskt 
för just Flen?

För mig är i alla fall julskinkan 
och Janson ett måste för att det 
ska vara jul.

Så från mig till er alla, ett gott 
slut och ett gott nytt år.

FRiDA ViDén 
Tf. näringslivschef  
Sörmlands hjärta 
Flens kommun
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närinGSLivScheFen har ordeT

FöreTaGeT SkyLT & rekLam i Flen AB är 
ett välkänt företag i kommunen. Genom åren 
har de hjälpt kunder med reklam, dekorer och 
skyltar. Sen den 3 oktober finns den nya loka-
len i centrala Flen. Forum Flen har bestämt  
träff med Mia Lagerbäck som är anställd 
på företaget och för att se den nya lokalen. 

– Företaget har funnits i många år och haft 
olika ägare. Idag ägs företaget av Anna Hell-
berg. Anna tog ett beslut när pandemin kom att 
utbilda sig och ta ett annat jobb för att kunna 
behålla mig i företaget och driva det vidare. Det 
är jag mycket tacksam för. Nu är vi på banan 
igen så det känns jättekul, säger Mia. 

Under årens lopp har marknaden föränd-
rats. Mycket av reklambranschen har flyttat ut 
på internet och olika sociala medier.  

– Förr producerade vi mycket utrymnings- 
och säkerhetsskyltar till olika företag. Nu är det 
mest dekaler av olika slag, framförallt till bilar. 
Fördelen med bildekaler är att de är prisvärda 
och syns över tid och inte behöver så mycket 
underhåll eller uppdateringar som i den digitala 
reklambranschen. En annan marknad som växt 
en del för oss är tryck på textiler, säger Mia.

Sen flytten från Bronäs utanför Flen har  
fokus varit att komma på plats och starta upp 
skrivare och datorer så fort som möjligt. 

– Vi har en stor lokal kundstock och vi  
märker att vi behövs. Vi kan hjälpa till med 
det mesta. Ibland kan vi inte göra allt här på 
plats men då kopplar vi in våra samarbetspart-
ners. Vi är snabba och kan oftast göra jobbet  
omgående. 

Nu är företaget på plats i de nya lokalerna, 
så behöver du hjälp med dekaler, skyltar och 
trycksaker är det bara att knacka på hos Mia 
så hjälper hon dig. Innan vi lämnar så kan vi 
konstatera att skylten blev väldigt snygg där 
den hänger på väggen. u

Forum Flen har fått äran att hjälpa till med att hänga 

upp den nya skylten på husväggen till den nya hyres

gästen på Stadshusgatan 5 i centrala Flen. Här hälsas 

numera både nya och gamla kunder välkomna in till 

Skylt & Reklam i Flen AB.

skylt & reklam  
byter plats
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proJekTeT STarTadeS under hösten 2021 där Flen beviljades medel  
från Region Sörmland för att starta upp en KomTeknod kopplat till 
Digifysisk Science Center. Digifysiskt Science Center drivs av Region 
Sörmland och siktar på att samla befintliga verksamheter och kunna 
nyttja de både fysiskt och digitalt. I grund och botten handlar det om 
att skapa ett större intresse för teknik, matematik och naturkunskap 
hos huvudsakligen barn och ungdomar. Tillsammans med BiblioTEK 
som ligger i bibliotekets lokaler och KomTek Flen så ökar nu förut-

sättningarna för att kunna försörja olika 
branscher i framtiden med en högre kom-
petens. 

– Just nu ligger KomTek Flen som en filial  
till den befintliga verksamheten i Katrine-
holm. KomTek är en kommunal teknik- 
och entreprenörskola och målet är att Flen 
ska stå på egna ben efter att uppstartspro-
jektet löper ut 2025, säger Rickard Moll 
Håkansson teknikpedagog i Flen. 

Under året har fokus varit att väcka in-
tresse för verksamheten bland ungdomar 

och barn via olika events. Allt från att testa på att bygga avancerad 
lego till VR-glasögon och magnetfiske har genomförts. 
Från och med hösten kan nu kommunens pedagoger 
boka in besök i lokalen på Prins Wilhelm-gymnasiet eller 
få besök där personal från KomTek åker ut till skolorna 
och håller i en teknisk aktivitet i ett par timmar.

– Det har varit ett jättestort intresse från skolorna i 
kommunen men vi har även många bokningar för våra 
kvällskurser. Vi har t.ex. olika sorters Lego med motorer 
och sensorer som man får bygga ihop och sedan pro-
grammera. För de yngre barnen kan det vara att man får 
bygga en bil som framdrivs av en ballong, säger Rickard.  

Just kvällskurserna är två parallella kurser som löper  
över fem veckor och tillfällen. Den ena kursen är det 
kreativa dataspelet Minecraft för de som är som är  
mellan 7 och 10 år. Den andra kursen är Lego Spike för 
dig som är från 10 till 13 år. Här bygger och programme-
rar barnen olika legorobotar. Anmälan till kurser finns 
på Flens kommuns hemsida.

– Vi ser det här som en viktig del att få igång i Flen. Kan 
vi bidra till intresset för de här ämnena så ökar chansen  
att våra företag i kommunen får lättare att anställa kompe-
tent personal i framtiden. För näringslivet är det en nyckel 
för att kunna vara konkurrenskraftiga, säger Mikael  
Larsson ordförande Forum Flen och representant för  
näringslivet i KomTeks styrgrupp. 

Den 8 december genomför Forum Flen årets sista fru-
kostträff och då är temat just KomTek och Digifysisk 
Sience Center. Om du är företagare är du hjärtligt väl-
kommen till Skjortan i Flen för att bland annat testa på 
t.ex. VR-glasögon och hur de kan hjälpa dig i din egen 
verksamhet. u

Hjärnan går på högvarv och det pysslas, skruvas och räknas för fullt inne i KomTeks sal  

på Prins Wilhelmgymnasiet i centrala Flen. Det är här intresset för teknik, matematik  

och naturvetenskap byggs upp med målet att öka kompetensförsörjningen i framtiden. 

nu finns komTek i Flen

Rickard Moll Håkansson

Flens kommun önskar 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Väl mött 2023!

Välkommen till oss
i Katrineholm

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



Längs med långsidan på den gamla tum

stocksfabriken i Mellösa hörs ett febrilt  

arbete. Produktionen och tillverkningen 

går på högvarv i de olika ateljélokalerna 

för att leverera till nya och gamla kunder. 

Huset som numera huserar både boende 

och företag har på kort tid blivit ett nav 

och en mötesplats i Mellösa. 
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åSa Lockner som tillsammans med sin man David Taylor 
äger Mellösaverken som fastigheten heter möter upp Forum 
Flen på trappen in till deras hem. 

– Det är ett häftigt ställe att bo på. Vi bor på ena kort-
sidan på övre planet och så finns det åtta lägenheter som vi 
hyr ut. Vi har även våra egna ateljéer på övre planet. I den 
nedre delen finns tre lokaler som företag hyr in sig i, säger 
Åsa.

Åsa har sina rötter i Stockholm och David är uppvuxen 
i Skottland. De träffades på Konstfack där de utbildade sig 
inom konsthantverk. Åsa har fram till nu jobbat med främst 
smyckekonst men i sin nästa utställning, på galleriet i Hälle-
forsnäs, går hon upp i skala. David tillverkar bland annat 
konstinstallationer till offentliga byggnader så som sjukhus 
och myndighetsbyggnader. Ryggraden för deras verksamhet 
finns dock här i Mellösa och Mellösaverken. 

entreprenörshuset 
i mellösa

– Vi hade ett sommarställe i Hälleforsnäs i flera år och har 
lärt känna det lokala samhället. Lugnet som finns här är 
något helt annat mot storstaden. Dessutom är det en sån  
fin gemenskap här. Så när möjligheten kom om att köpa 
Mellösaverken så slog vi till, säger David.

Det var inte helt enkelt och det har tagit en del tid att 
väcka liv i fastigheten för Åsa och David. Men med det  
lokala samhällets hjälp så har de lyckas skapa något unikt 
med Mellösaverken. 

– Vi hade inga erfarenheter mer än att ha renoverat en 
lägenhet i Stockholm så det här blev helt klart ett större pro-
jekt. Med den här typen av fastigheter så dyker det upp över-
raskningar som måste lösas, dessutom gäller det att hålla  
deadlines som är satta. Det blev en del sömnlösa nätter  
men det har också varit väldigt kul att få skapa vårt eget 
från grunden. Vi hade inte klarat det utan alla fantastiska 
människor i bygden som stöttat oss, säger Åsa. 

Åsa och Davids nätverk ligger inom kultursektorn. Deras 
vision är att skapa en plats på landet där entreprenörer träf-
fas och utvecklas, men även en mötesplats där allmänheten 
kan ta del av Mellösaverken. 

– Vi vill att Mellösaverken ska vara en resurs för alla i 
kommunen. En plats för möten mellan företagare och all-
mänheten, säger Åsa. 

Med Mellösaverken har Mellösa fått ännu mer liv på  
orten. Snart kommer också den gamla neonskylten lysa upp 
fastigheten igen. 

– Absolut, den behöver lite kärlek bara så lyser den snart 
igen, avslutar David. 

För mer info om verksamheterna i Mellösaverken, se 
mellosaverken.se, asalockner.se, davidtaylor.se u
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styrelsen rapporterar

Efter att pandemin blivit en mer normal 

och hanterbar del av vårt liv, står vi nu under  

vintern inför nya och svåra utmaningar.  

Det gäller oss både som privatpersoner och 

företagare. En hög inflation, höga energi

priser och höga räntor begränsar vårt 

privatekonomiska utrymme. Det leder till 

lägre konsumtion och en sämre konjunktur. 

SamTidiGT påverkaS företagen inte bara av högre energi-
priser, utan även stigande priser på insatsvaror. Speciellt 
vad gäller elpriserna medför indelningen i elprisområden 
att konkurrensförmågan är beroende av i vilket område  
företaget finns. 

Vi måste förbereda oss på att leva med den här osäker-
heten så länge som oroligheterna i vår omvärld fortsätter.

Men allt är inte negativt och nedslående. Vi som män-
niskor har en fantastisk anpassningsförmåga och kan se nya 
möjligheter även under svåra förhållanden. Pandemin har 
inneburit en utveckling av nya affärsmodeller för att möta 
en annan efterfrågan. Ett bra exempel på det är att allt fler 
arbetar åtminstone en del av arbetsveckan hemifrån. Det 
har skapat ett behov av tjänster inom teknik, ökade krav 
på boendeyta samt hemleverans av exempel vis matvaror. 

Investeringar i energieffektivisering har blivit mycket 
lönsamma och har en kort återbetalningstid. Det betyder 
en ökad efterfrågan på dessa produkter samt tjänster från 
installatörer och hantverkare.

Det finns därmed också företag som hanterar den här  
situationen mycket bra. Nästa år kommer för de flesta att bli  
ett besvärligt år. Samtliga prognoser pekar på ett besvärligt 
ekonomiskt läge. Alla måste se om sitt eget hus och tillsam-
mans kan vi göra situationen bättre. Vi vill återigen påmin-
na om kampanjen Handla lokalt – stöd dina lokala företag. 

För dig som funderar på att starta företag finns Nyföre-
tagarcentrum med rådgivning, stöd och information helt 
kostnadsfritt.

Var med på Forum Flens frukostträffar. Titta in på vår hem-
sida (forumflen.se) för datum och andra aktiviteter. Svårig-
heter och problem löser vi bäst genom diskussion och sam-
arbete.

Forum Flen önskar alla en fin adventstid, en God Jul och 
ett Gott Nytt År!! u

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.

Min  
Vinterpärla

 

Välj närproducerad 
fjärrvärme

FÖRNYBAR ENERGI
CO2 -NEUTRALT

Solör Bioenergi Öst AB · Jungfrustigen 3 · 592 32 Vadstena
Tel: 023-103 13 · solorbioenergi.se

Vi har frågat några av våra medlemmar  

vilken som är deras vinterpärla i kommunen.

Min vinterpärla i kommunen är vår fina 
skidbacke, Malmabacken. Här brukar 

vi grilla korv och bara umgås.
Marie Svensson, Tjeders industri

Att tillägna tid i GB-Hallen, Flens 
ishall, där jag lär barn att åka skrid-

skor. Att pimpla på sjön Orrhammaren 
är också en vinterpärla för mig. 

Fredrik Amrén, Trädgår´n i Flen

Vinterpärlan för oss är vårt nyöppnade 
café i centrala Flen. Här kan du ta en 

fika, träffa vänner och umgås. 
Johan Frosthav och Monika Frosthav, 

Direkten Tobakscentrum i Flen

Vinterpärlan för mig är en dag på 
Sörmlandsleden. Gärna då vid natur-

skyddsområdet vid Marsjön. Med mat-
säck och kaffe se ut över utsiktsberget 

är fantastiskt en fin vinterdag. 
Tomas Fahlman, Tystor AB

Vinterpärlan för mig är Bandymuséet i 
Hälleforsnäs på förmiddagen och  

sen en sväng till restaurang 500 grader 
på eftermiddagen.

niclas Zazis, JF & WR industri
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TeLeFonen rinGer och en bekant röst i andra änden av 
luren gör sig till känna.

– Vänd om och parkera nedanför kullen och kom upp, 
jag sitter i grävmaskinen, säger Johan Nilsson ägare av 
Gallgrinda Gård.

Vid kullens topp pågår ett febrilt arbete med att färdig-
ställa ytskiktet och nedanför kullen har en stor damm för-
beretts. Johan hoppar ut ur grävmaskinen och tar oss med 
över stock och sten. 

– Här nedanför kullen har jag byggt en damm. Det är ett 
projekt som jag gör åt Länsstyrelsen för att rengöra grund-
vattnet från fosfor som rinner ner från skogarna. Här uppe 
på kullen där vi är nu så ska det bli 6-10 ställplatser som jag 
hyr ut till sommargäster. När du kommer med din husbil eller 
husvagn så laddar du ner en app och swishar betalningen för  
platsen och den tid du är här, det ska vara enkelt, säger 
Johan.

Gallgrinda gård ligger mellan Vadsbro och Bettna som 
också består av cirka 100 hektar skog och mark. Ett antal 
hus och lador tillhör gården och alldeles nyligen har en ny 
stuga byggts för uthyrning i nära anslutning till sjön Lång-

Mitt i den Sörmländska idyllen breder hösten ut sig 

i en salig blandning av färger. Luften är frisk och ett 

lugn infinner sig. Det enda som hörs är ljudet av en 

grävmaskin som skymtar till bakom träden på en kulle. 

sörmländsk  
idyll nytt  
besöksmål Julbord med 

Sörmländska smaker
Julbordsstart 26 november 2022
Middagssittning torsdag - lördag   645: -
Barn upp till 12 år    15:-/år

 
Slipp julstöket i köket och låt våra kockar välja ut sina 
favoriter från julbordet som ni snabbt och smidigt 
hämtar upp den 23 december 495: - / person. Julbord för 
avhämtning måste förbokas innan den 16 december.
 

Julbord för avhämtning

HJORTEN
&GÖSEN

- RESTAURANG -

Välkomna att njuta av en härlig vistelse hos oss med 
både julbord, boende och frukost. Ni startar vistelsen 
med att checka in på ert hotellrum för att sedan besöka 
vår lobby där det dukats fram med ost och kex samt 
kaffe. Julbordet serveras till kvällen och startas med 
varm äppelmust, mustat på äpplen från Sofielunds 
Gård. Avnjut sedan vårt traditionella julbord med ett 
fantastiskt mathantverk. Sov gott i våra sköna sängar 
och vakna upp till vår Best Breakfast. Julbordsvistelsen 
är bokningsbar med ankomstdag torsdagar - lördagar. 

 
1595: - / person i delat dubbelrum 
1795: - / enkelrum 0157 - 245 80 / info@hotelmalmkoping.se  

www.hotelmalmkoping.se

Julbordsvistelse

halsen. Gården är Johans barndomshem och nu vill han 
dela med sig av den vackra miljön. 

– Stugan som jag byggt har plats för åtta bäddar och är full-
utrustad. Jag har valt att inreda med återvunnet material som  
finns på gården. Min tanke är att det ska kännas personligt. 

Utöver boendet planeras det ett bygge av en fotbollsplan 
och möjligheten att boka guidade båtturer, även en upp-
levelsemiddag från ägaren ska kunna avnjutas. 

– En av mina planer är att erbjuda mina gäster en guidad 
båttur härifrån och ner mot Stigtomta. Det är en fantastisk 
miljö att ta båten ner och som jag tror många kommer upp-
skatta. En annan del är att få ta del av en mysig middag i  
min torpstuga, en housedinner. Lite som i TV-programmet 
”Halv åtta hos mig”. Jag är lite av en kåsör, säger Johan 
med ett skratt. 

Johan jobbar med sitt projekt helt och hållet på fritiden 
då övrig tid läggs på att arbeta på Mellanskog där han är an-
ställd. Målet är att projektet ska vara klart innan årsskiftet  
och att kunna ta mot de första gästerna till våren. 

Upplev Sörmland från sin bästa sida. Välkommen till 
Gallgrinda gård. u



STeG För STeG moT eGeT FöreTaG
Så här går det till, steg för steg när du kontaktar 
NyföretagarCentrum för utbildning och rådgivning:

1. Du deltar i starta egetutbildningen Steget till Eget 
som består av fyra fristående tillfällen.

2. Du bokar efter avslutad utbildning en tid  
för introduktionsrådgivning. 

3. Vid behov kan du därefter boka flera tider  
för ytterligare rådgivning. 

4. när din affärsplan är klar rekommenderar vi  
besök hos revisor/bank/försäkringsbolag/ALMi.

NyföretagarCentrum är en förening som finansieras av före-
tag och kommunerna på de orter där de verkar. Nyföretagar-
Centrums mål är att bidra till att fler livskraftiga företag 
startas och att därmed arbetstillfällen skapas. All rådgiv-
ning och utbildning är kostnadsfri.

Funderar du på att starta eget företag – välkommen att 
kontakta NyföretagarCentrum. De finns på plats för dig på 
Järnvägshotellet i Flen. Boka din tid via hemsidan www.
nyforetagarcentrum.se/katrineholm.

    80
80

25
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Steget till eget
nyföretagarCentrum hjälper dig som vill ha 

hjälp med att starta eget företag.

Här får du kostnadsfri utbildning och råd 

för en så bra företagsstart som möjligt.

Kvalité Häst & Hund slog den 27 november 1997 upp portarna 
till en liten skrubb på Katrineholmsvägen i Flen, med handskrivna 
kvitton och kassan i en magväska. Via en egen fastighet på Kyrkvägen 
i många år landade Hannah Larsson och Kerstin Olsson våren 2015 
på vackra Lida Gård. Verksamheten utvecklades med restaurang och 
café, och senare även catering, konferens, event och festlokal. När Lida 
Gård Flen firar 25 år gör man det i rollen som ett av kommunens stora 
utflyktsmål – med butik, restaurang & café öppet 350 dagar om året. 
Stort grattis till 25-åringen.

GB Glace är en del av vår 
historia i kommunen och alla 

har vi någon favorit från de glassar som producerats från  
fabriken i Flen genom åren. 1942 köpte Mjölkcentralen till-
sammans med Choklad-Thule in Alaska-Glass. Det var också 
då man tog namnet Glace-Bolaget AB. Företaget drivs nu precis 
som då av kvalité, service och den godaste glassen. Stort grattis 

till 80-åringen, glassen i våra hjärtan.

tjeders har fått sitt namn från Lars-Axel  
och Lena Tjeders, som redan 1942 var med  
och bildade Automatiskt Brandlarm AB. 
1948 flyttade företaget till Malmköping från Stockholm. Gamla mejerihuset med 
butik och bostad köptes där verksamheten och familjen flyttade in. 

Lars-Axel Tjeders avled hastigt 1976. Därefter drev fru Lena Tjeder företaget 
tillsammans med personalen. 1986 gick även Lena Tjeder bort och hon testamen-
terade då företaget till personalen via en stiftelse och sedan dess har företaget 
drivits i personalens regi.

80 år har nu gått och idag finns Tjeders representerat i Skellefteå, Umeå, Stock-
holm, Eskilstuna, Göteborg och Lund. Huvudkontoret med produktionen finns 
fortfarande kvar i Malmköping. Stort grattis!

graTTis! Forum Flen vill gratta alla medlemmar som har  
firat något under det gånga året. Här är några  
som har jubilerat.

Vill du vara kund i en bank som bryr sig om bygden?
Då har du hittat rätt! Välkommen till Sörmlands Sparbank!

Hos oss träffar du rådgivare som kan den lokala marknaden, och vi kan  hjälpa 
dig med hållbara lösningar för hela din ekonomi. Dessutom är du med  
och bidrar till att din bostadsort blir ännu bättre. De senaste 10 åren  
har vi återinvesterat över 80 miljoner kronor i lokala projekt och lokal  
ungdomsverksamhet, idrott, kultur, utbildning och näringsliv.

För att vi – och våra kunder – tycker att det är viktigt.

Du hittar oss på Drottninggatan 1 i Flen.

Vi ses på banken!

Tillsammans gör vi 
Flen ännu bättre!
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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 Datorservice 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

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

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
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c/o ekonomitjänst Villåttinge aB
Taljavägen 8
642 91 flen
naringsliv@forumflen.se
www.forumflen.se


