MÄSSNUMMER 2022

STRANDNÄRA BOENDE
Snart dags för första spadtagen

KONTAKTCENTER BLIR MOBILT
Närmare kontakt med kommunen

ÅTERSTART AV MÄSSAN I FLEN
Fullspäckad mässdag i GB-Hallen

LIFEHACK PÅ ÅRETS MÄSSA
Idéfarmen gör dig kreativ

FÖRETAGET SOM FIXAR TELEN
Mike tar hand om din mobil

TANKAR FRÅN STYRELSEN
Oroligt i omvärlden
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ordförande har ordet
HADE NÅGON 2015, året då jag tillträdde som ordförande i
Forum Flen, siat om pandemiåren hade vi nog inte trott hen.
Som företagare står du ständigt inför utmaningar, men magni
tuden av pandemin hade när nog ingen med i sin riskkalkyl.
Nu står vi här, på andra sidan en pandemi – med ett ryskt
krig i Europa.
Det är en ny tid och än viktigare att vi värnar varandra.
Forum Flen verkar sedan 2006 för en bättre samverkan
mellan företagen i kommunen. I dag är vi över 100 medlems
företag från alla branscher, stora som små. Styrkan av att vara
många och olika är ovärderlig. Vi lär oss av varandra, vi stöttar,
peppar, inspirerar och växer ihop.
Jag har haft äran att få sitta på
ordförandestolen i Forum Flen
i sju år, men nu lämnar jag med
varm hand över klubban.
Mitt engagemang i Forum Flen
fortsätter. Att verka som företa
gare i Flen ska vara möjligt och
roligt. Fråga mig, jag har hållit på
i 25 år snart...
HANNAH LARSSON
Ordförande Forum 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

Innehållsförteckning

TEXT Joakim Andersson, Martin Wande, Pernilla Hagström,
Håkan Falck

MÄSSNUMMER 2022

MOBILT KONTAKTCENTER

Ecobox är svensktillverkade, kemikaliefria
minireningsverk som ersätter trekammarbrunnar,
markbäddar och infiltrationer. De klarar
reningskraven vid normal och hög skyddsnivå
och fungerar lika bra för villan som för
fritidshuset. Vår avloppsrening är pålitlig och
enkel att underhålla. Komplettera gärna med
Ecobox regnvattentank.

Flens kommun ökar sin närvaro

Passa på att träffa oss på mässan i Flen!

RAPPORT FRÅN
NÄRINGSLIVSCHEFEN
MÄSSAN I HJÄRTAT
AV SÖRMLAND

MÄSSKARTA
OCH UTSTÄLLARLISTA

FOTO Joakim Andersson, illustration framsida Kirsh+Dereka
Arkitekter, Emma Von Horn Franzén

IDÉFARMEN SKAPAR
MAKERSPACE

TRYCK Linderoths Tryckeri AB

Lifehack som gör dig
kreativ på mässan

Sveafastigheter
bakom Gårdsjö strand

ecot.se

Daniel Johansson
0730-60 50 79
kyrkbolslantbruk@outlook.com

STYRELSEN RAPPORTERAR
Tankar från
Forum Flens styrelse

Vi trycker det DU behöver
NÄR du behöver det.
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0927 775 75

STORT FASTIGHETSPROJEKT
I FLEN

Blad, böcker,
vepor, flaggor,
broschyrer m m

0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se
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Välkommen till återstarten

GRAFISK FORMGIVNING Tussilago grafisk form, Malmköping

UPPLAGA 10 000 ex

GB-hallen, 23 april, kl 10–16

Modern
avloppsrening

ANSVARIG UTGIVARE Joakim Andersson, utsedd av föreningen
TIDNINGSKOORDINATOR Joakim Andersson

Vi ställer ut på Bygga, Bo och Hälsa i Flen!

0157-147 80

PHOENIX PROFIX FIXAR
DIN MOBIL
Gör en tjänst för miljön
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Mobilt Kontaktcenter

Flens kommuns kontaktcenter i samarbete
med Flens turism ska under maj och juni
månad infinna sig på några av kommunens
orter.
SYFTET ÄR ATT kommunen vill öka sin närvaro på orterna
och göra sig mer tillgänglig för invånarna på deras hemorter.
Målet med det mobila kontaktcentret är att du som invå
nare ska ha tillgång till samma möjlighet till hjälp som invå
narna som kommer till stadshuset i Flen med sina ärenden.
Under perioden välkomnar vi även förslag till förbätt
ringar och upplysningar till hur kommunens närvaro på er
ort skulle kunna förbättras. Var inte blygsamma om att söka
upp oss på din egen ort och dela med dig av dina tankar. u

KORT INFORMATION OM VAD KC JOBBAR MED.
Den 1:a oktober 2021 invigdes Flens kommuns Kontaktcenter
i Flens stadshus. Syftet med Kontaktcenter är att kontakt
med kommunen ska vara så smidig som möjligt. Du ska inte
behöva vänta på svar från en handläggare när du har en
generell fråga, behöver en blankett eller behöver vägledning.
Då finns Kontaktcenter för att hjälpa dig. För ärendespecifika
frågor eller specialistfrågor ska du däremot fortsättningsvis
ha direktkontakt med din handläggare eller specialist.
Kontaktcenter hjälper till med generella frågor, ger
allmän information, upplysning, vägledning och enklare
rådgivning kring Flens kommuns tjänster. Vi hanterar vanligt
förekommande frågor, hittar och hänvisar till rätt hand
läggare eller instans om du behöver mer kvalificerad hjälp.
Följande tider gäller under testperioden
mellan den 3 maj 2022 till den 22 juni 2022:
BETTNA: TISDAGAR KL 12 – 16
Bettna Bar och Livs, Norrgårdsvägen 8
MALMKÖPING: ONSDAGAR KL 12 – 16
Malmköpings Stadshus, Stora torget
HÄLLEFORSNÄS: TORSDAGAR KL 12 – 16
Turistbyrån, Gjutmästarbacken 1
SPARREHOLM: FREDAGAR KL 12 – 16
Mobilt, platser kommer att aviseras på flen.se vid ett senare
skede.
Platser kan komma att ändras, håll er uppdaterade på
kommunens hemsida flen.se.
Eller ta kontakt med kontaktcenter per telefon
0157-43 00 00 eller e-post flenskommun@flen.se

VÄLKOMMEN TILL
MONTER 51
Titta gärna förbi och prata tandhälsa med oss. Vi finns på plats
hela mässdagen – i monter 51 – och ger också tips och råd.
Och så bjuder vi på nypoppade popcorn.
Följ bara doften!

folktandvardensormland.se
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NÄRINGSLIVSCHEFEN HAR ORDET
VISST KÄNNS DET ATT DET ÄR VÅR I LUFTEN! Äntligen
får vi träffas på mässor och utbildningar igen, restriktioner
och lagar lättas på och vardagen ser allt ljusare ut.
Hur mår då näringslivet i kommunen?
Trots svårigheter för vissa branscher så har näringslivet
i kommunen klarat sig riktigt bra och nu är det dags att
planera för framtida utmaningar.
Kriget i Ukraina lägger viss sordin på stämningen och vi
hoppas självklart att Flens kommun, en av de bästa i landet
när det gäller att ta emot människor från krigsdrabbade
områden fortsatt kommer visa på medmänsklighet och ta
emot människor med öppna armar.
För egen del är detta min sista krönika i min roll som
Näringslivschef i Sörmlands Hjärta.
Dessa tio år har varit de roligaste och mest utmanande i
min yrkeskarriär.
Jag tänkte därför, lika ödmjukt som vanligt, ge min bild
av vad kommunen behöver göra för att lyfta Näringslivet
och därmed kommunen än mer än vad vi lyckats med hit
tills.
1. Vi, alla medborgare i kommunen, måste bli bättre på att
prata med varandra och inte om varandra.
2. Vi måste få våra politiker att inse vikten av ett positivt
företagsklimat i kommunen och att hålla fast vid långsik
tiga mål gällande byggnationer, inflyttning samt utveckling
av kommunen.
3. Att skapa förutsättningar för fortsatt företagsutveckling är
en av de viktigaste punkterna för en kommun av vår storlek.
4. Ökad inflyttning skapas genom bättre marknadsföring
och att vi lyfter fram de kommunala verksamheter som
behövs för social trygghet, riktad marknadsföring mot
speciella målgrupper är en nödvändighet.
5. Framtida projekt som är avgörande för vår kommuns
överlevnad är Gårdsjö Strand – ett jätteprojekt där stora
aktörer ser möjligheten att investera i kommunen, Volvos
flytt inom kommunen ger stora möjligheter att utveckla så
väl boende som framtida företagsetableringar centralt i Flen.
Samtidigt som dessa två projekt pågår får vi inte glömma
etableringar i andra delar av kommunen, etableringar som
kan underlättas av att vi de senaste åren lyckats skapa en
infrastruktur (läs bredband) som ger stora förutsättningar
för människor att bo och verka i kommunen.
Jag vill också passa på att tacka alla härliga människor
jag mött under mina snart 37 år i kommunal tjänst!
Flens kommun har i mina ögon alla möjligheter att lyckas
i sina satsningar.
Jag har nu bott och verkat i kommunen sedan 1986, jag
ser mig själv som Flensbo, även om det ska ta tre generatio
ner för att få kalla sig Flensbo, och försöker lyfta fram det
positiva som finns i kommunen så snart jag träffar någon
från andra ställen i Sverige.
Flens kommun har ypperliga möjlig
heter att lyfta sitt självförtroende och få
en fortsatt positiv utveckling av såväl
Näringsliv som egna verksamheter.
Tack för mig och lycka till!
MIKAEL LARSSON,
Näringslivschef i Sörmlands Hjärta!
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Mässan i hjärtat av Sörmland
ARRANGÖRER ÄR som tidigare
år företagsföreningen Forum Flen
och Joakim Andersson Mässor
& Event. Tillsammans med sam
arbetspartnerna Sörmlands Sparbank, Flens kommun, Handelsbanken, Hotel
Malmköping, Unilever GB Glace och PR
Media Leasing AB laddas det nu för en hel
späckad dag i GB-Hallen. Mässan har en bra
mix av olika utställare.
– Det har varit en konstig tid där vi fått flytta
fram mässan två gånger sen pandemin gjorde
sitt intåg i våra liv. Vi startade arbetet med
mässan tidigt i höstas förra året och intresset
för mässan har även denna gång varit stor. Jag
vill tacka alla våra utställare men även ge en
stor eloge till Näringslivskontoret, Tekniska
förvaltningen och gänget på Hammarvallen
som hjälper oss med allt praktiskt samt våra
övriga samarbetspartners. Utan dem skulle
vi inte ha någon mässa i Flen, säger Jocke
Andersson, en av arrangörerna för mässan.
Årets mässa innehåller som tidigare år
föreläsningar och uppvisningar. Nytt för i år
är att hållbarhet får ett större fokus. Under
dagen gästas mässan av ett flertal program
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Lördagen den
23 april klockan
10.00 öppnar
vi dörrarna
för den sjätte
upplagan av
mässan som
ligger mitt i
hjärtat av
Sörmland,
Bygga, Bo &
Hälsa Flen.
Närmare 100
utställare finns
på plats i
skrivande stund.

punkter från scenen. Invigningstalar gör vår
landshövding Beatrice Ask. Jonas Hammar,
kock och entreprenör föreläser om hållbar
mat. Idéfarmen genomför en Makerspace där
besökarna kan skapa fiffiga telefontillbehör
genom Lifehack med återbruksmaterial. Utöver
detta kan du som besökare ta del av Unilevers
Sustainability Living Plan samt får tips och
råd hur man enkelt källsorterar av Sörmland
Vatten.
För alla barn stora som små blir det en fart
fylld föreställning med mycket sång och lek där
vi lär oss sortera sopor med Sopan. Utanför
mässhallen kan du också passa på att vacci
nera dig mot TBE och Covid-19.
– Mässan erbjuder många spännande fö
retag för den som funderar på att renovera,
bygga ut, letar efter ett bra boende eller behö
ver tips och råd för att hålla sin hälsa på topp.
Det känns kul att mässan är tillbaka och att vi
kan erbjuda invånarna i kommunen och till
resta gäster en mässa av denna dignitet, säger
Jocke Andersson
Gör dig beredd på att inspireras och fynda i
en välfylld mässhall. Välkommen till mässan i
Sörmlands hjärta. u
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Mässkarta

PROGRAM
10.00 Mässan öppnar.
11.00 Landshövding
Beatrice Ask inviger.
11.15 Husföreståndare och
kocken Jonas Hammar på
Länsstyrelsen berättar om
hållbar mat.
11.45 Igor Papec Fabrikschef Unilever/GB Glace
berättar om Unilever
Sustainability Living Plan.

MONTER UTSTÄLLARE I BOKSTAVSORDNING

12.45 I en fartfylld före
ställning med mycket sång
& lek lär vi oss sortera sopor
med Sopan.
14.00 Minska ditt avfall
– inspiration från minimeringsmästarna. Sörmland
Vatten berättar.
14.30 Krisberedskap
hemma. Civilförsvarsför
bundet tipsar och ger råd.
16.00 Mässan stänger.

MONTER		 UTSTÄLLARE I BOKSTAVSORDNING
11
3
147
47
87
87
87
109
161
15
79
13
139
87
7
61
31
71
41
127

Avloppshjälpen
Bra Hus
Brava Vattenrening
Bravida
Brukspadel
Bruksrestaurangen
Bygderådet
Centerpartiet
D2 Kök
Data & Elektronikservice
Ekonomiteamet i Stockholm
EY
Fastighetsbyrån
Femhundragrader
Fiskarhedenvillan
Flens Bostads
Flens Bowlingcafe
Flens GK
Flens Glas
Flens kommun

SAMARBETSPARTNERS
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MONTER UTSTÄLLARE I BOKSTAVSORDNING
9
51
33
141
87
79
87
149
87
53
63
113
85
119
29
64
87
101
UTE
45

Flens Padelcenter
Folktandvården Sörmland
Fonus
Forum Flen
Framtidsbruket med aktörer
Furulandet
Galleriet
Garageportexperten
Gjuterimuseumet
Grinda Gårds Padel
Handelsbanken
Hotel Malmköping
Härjedalskök
Idéfarmen – Makerspace
Isoleringslandslaget
JTG Adventure
Jürss Mejeri
K-Bygg, Bygg & Interiör
Kanotcenter Skebokvarn
KFV IT & Telecom

MONTER UTSTÄLLARE I BOKSTAVSORDNING
87
121
143
109
65
ENTRÉN
23
21
UTE
109
159
115
76
16
49
117
11
69
73
109

Kolhusteatern
Kolmårdskök
Komtek Flen
Kristdemokraterna
Kronans Apotek
Kvalité Häst och Hund Lida Gård
Kvinnojouren Malva
LA Takvård
Landsbygdsvaccinatören
Liberalerna
Lindbro Byggvaror – Bolist
Linderoths Tryckeri
Liv i Ro Konsult
LRA Handel
Lundberg & Jonsson Rör
Länsbildningsförbundet Sörmland
Markjobb
MatMattes Catering
Medical Care System
Miljöpartiet

19
109
111
133
145
137
143
39
25
37
15
UTE
109
1
77
57
43
UTE
171
157
116
123
109
125
155
9
129
81
109
59
UTE
139
125
87
83
87
167
5
131
17
67
109
55
153
UTE

Mockfjärds Fönster
Moderaterna
Morups Fönster
Möller Bil Katrineholm
Naturskyddsföreningen
Nybble Bygg
NyföretagarCentrum
Olivebar
Oriflame
Orkidésmycken
Phoenix ProFix
Polisen
Politikermontern
Pressjärnet
Prins Wilhelms Gymnasiet
Rennit
Rådek
Räddningstjänsten
Sector Alarm
Seven Sundays
Sjötorpshus
Skandinavisk Ecotech
Socialdemokraterna
Sofielund
Stendörren Fastigheter
Stjärnkliniken
Sveafastigheter
Svensk Fastighetsförmedling
Sverigedemokraterna
Sörmland Vatten
Sörmlands Jakt & Viltfoder
Sörmlands Sparbank
Talja Företagspark
Telling stories
Total skydd & underhåll
Unikabruket
Unilever Produktion / GB Glace
Verisure
Vesivek
Villaägarna Västra Sörmland
Vård för Pengarna
Vänsterpartiet
ZEOWater
Åsa Folkhögskola
Älgskadefondsföreningen
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Här!

Börjar ett
nytt kapitel.
Framtiden är din! Med en ny bostad börjar ett nytt kapitel i ditt liv om
det så är att flytta hemifrån, byta till större boende eller helt enkelt
hitta din drömsommarstuga. Vi på Sörmlands Sparbank vill att det ska
vara enkelt för dig. Vi är också nyfikna på vad du mer har för drömmar.
Som bank kan vi erbjuda dig enkla, långsiktiga och hållbara lösningar för hela
din ekonomi. Som sparbank kan vi också ge dig ett löfte om att, tillsammans
med dig, göra Sörmland ännu bättre.

√
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Ansök om bolån på sormlandssparbank.se

Nina Wande

Ma r tin Wande

IDÉFARMEN skapar Makerspace
på årets mässa

Kom till Idéfarmens Makerspace och skapa fiffiga

telefontillbehör genom Lifehack med återbruksmaterial.
Här får du chans att vrida och vända på tillvaron precis som en äkta idéfarmare.
IDÉFARMEN BESTÅR AV Nina och Martin Wande och deras
ombyggda eventgård i Dunker. Den gigantiska ladan har
renoverats och isolerats till en fullt utrustad evenemangs
anläggning.
Nina har hela yrkeslivet och mer därtill jobbat med scen
konst och företagsevent. Bland annat 17 år som producent
på Cirkus Cirkör i Alby. Martin är illustratör, författare och
uppfinnare som under mässan bjuder på kluriga tankebanor
när du är i deras Makerspace.
I mässmontern finns en Makerspace där du och famil
jen kan prova på olika Lifehacks och uppleva Idéfarmens
arbetsmetod. Syftet är att få dig att se på tillvaron, din om
givning och dig själv ur en annan synvinkel.

– Vi flyttade till kommunen för sex år sedan och har blivit
väldigt väl bemötta. Det finns fler än oss som kommit hit
för att förverkliga knasiga idéer och vi känner verkligen
att det finns en ljus och välkomnande framtid här i vackra
Sörmland. Genom att vrida och vända på tillvaron skapas
möjlighet till innovation, nytänkande och utveckling säger
Martin.
– Alla vet att det är viktigt att ha perspektiv på tillvaron
och vi ger dig en vänlig knuff så en helt ny värld av möjlig
heter uppenbarar sig, avslutar Nina.
Stanna till i Idéfarmens monter under mässan. Här bjuds
det på en rolig och kreativ upplevelse, för både stora som
små. u
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Stort fastighetsprojekt i Flen
Planeringen inför det största fastighetsprojektet på länge i kommunen fortskrider. Under slutet
av året är planen att de första spadtagen av det nya bostadsområdet Gårdsjö strand ska börja.

ILLUSTRATIONER: WHITE ARKITEKTER

HÖSTEN 2019 utlyste Flens kommun en markanvisnings
tävling. Tävlingen syftade till att få fram ett stadsbyggnads
mässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostads
hus, radhus, kedjehus och äldreboende vid stranden till
Gårdsjön i Flen. Vinnare av tävlingen blev företaget Svea
fastigheter.
– Vi är ett fastighetsbolag som är verksamma i hela
Mälardalen med fokus på att bygga hållbart boende. När
möjligheten att få delta i markanvisningstävlingen här i Flen
kom så nappade vi direkt. Att vi vann känns jättekul och
vi satsar stort i samverkan med kommunen på projektet.
Kommunen har varit fantastisk och jobbat mycket snabbt
med detaljplanen. De har varit mycket hjälpsamma och till
mötesgående under hela processen, säger Suzan Amin pro
jektchef Sveafastigheter.
I ett första skede byggs cirka 50 lägenheter och LSS-
boende tillsammans med vårdboendet med 70 lägenheter
inklusive gemensamhetsytor. Totalt handlar det om ett bygge
om 250 – 300 hyreslägenheter. En upphandlingsprocess för
byggnationen är på gång och målet är att starta bygget innan
årsskiftet eller i början på 2023.
– Det känns kul att få börja det praktiska arbetet inom
kort. Vi är ju också med på mässan här den 23 april så har
man frågor om Gårdsjö strand är det bara att komma till
vår monter, säger Suzan. u

- RESTAURANG -

HJORTEN
& GÖSEN

presenterar

0157-245 80 / info@hotellmalmkoping.se / www.hotellmalmkoping.se
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STYRELSEN RAPPORTERAR
DEN HÄR TEXTEN skrivs i början av mars, men vid publi
cering har våren förhoppningsvis kommit långt och vi kan
njuta av den här fina tiden. Pandemin är inte fullständigt
över, men restriktionerna är i stort sett borttagna. Vi kan nu
leva ganska normalt.
Det är dock omöjligt att bortse från den mänskliga tra
gedi som Rysslands invasion av Ukraina betyder. Kriget
påverkar oss alla och vi lider med människorna i Ukraina.
Anfallet på ett demokratiskt land är en attack på den fria
samhällsordningen med självständiga och suveräna stater.
Situationen är mycket mörk och innebär en ny säkerhets
ordning och en internationell osäkerhet
Händelseutvecklingen är snabb och de politiska, sociala
och ekonomiska följderna av Rysslands invasion är svåra
att överblicka. Men vi har redan upplevt konkreta konse
kvenser av den osäkra situationen i form av kraftigt höjda
energipriser och fallande aktiekurser. Vi måste även räkna
med stigande priser på livsmedel. Vi måste sannolikt leva
med krigets konsekvenser under lång tid framöver.
Det första Club Forum Flen mötet hade vi i mars och i
början av april var ett frukostmöte på Skjortan. Vårt stora
event är förstås mässan Bygga, Bo och Hälsa på Hammar
vallen lördagen den 23 april. Ungefär 100 utställare är
anmälda, vilket gläder oss mycket. Vi ser verkligen fram
emot att det äntligen blir av, efter flera besvikelser under
pandemin.
Vi önskar alla en skön vår och sommar! Vi bor i ett
otroligt vackert län, som bjuder på många fina utflyktsmål,
ta vara på det och stöd samtidigt våra duktiga lokala före
tagare. u

Phoenix ProFix fixar din mobil
Plötsligt händer det som inte får hända. Allt känns som det går i slowmotion.
På bara bråkdelen av en sekund så faller telefonen ur handen och landar på marken med
en krasch. Tur då att det finns hjälp att få hos Phoenix ProFix i Hälleforsnäs.

BAKOM COOP I centrala Hälleforsnäs ligger mobilservice
butiken Phoenix ProFix där Forum Flen bestämt träff med
ägaren Mike Ek. Vi vill såklart höra om verksamheten och
även passa på att fixa skärmskydd till telefonen.
– Inga problem. Vilken telefon har du? undrar Mike sam
tidigt som han tar fram en kartong med olika skärmskydd.
Mike berättar att han har jobbat flera år i branschen i
Syrien. När han kom till Sverige 2015 fick han en praktik
plats i Eskilstuna och sen fyra år tillbaka driver han sin egen
mobilservicebutik. Att starta eget har varit en dröm och
med hjälp av NyföretagarCentrum och goda vänner fick
han möjlighet att starta upp sin verksamhet i Hälleforsnäs.
– Jag kan hjälpa till med att laga mobiler och surfplattor.
Det tar bara någon minut att byta display. Jag säljer också
både nya och begagnade mobiler och kan hjälpa till med
prisförslag från olika försäkringsbolag. I vår kommun är
jag den enda som kan erbjuda de här tjänsterna, säger Mike.
I butiken finns en mängd telefonskal till olika modeller,
laddare och telefontillbehör. Framför disken hänger flera
fullt fungerande mobiler av lite äldre modell som får en att
färdas tillbaka till ett sent 90 tal.
– Idag är telefoner en förbrukningsvara. Människor
slänger telefoner med minsta lilla skada. Jag tar gärna hand
om gamla telefoner och återvinner delar om jag inte kan
laga dem. Åk inte till återvinningsstationen utan kom till
mig istället så gör vi en tjänst för miljön, säger Mike.
I fastigheten där Mikes butik ligger finns också ett fler
tal andra verksamheter. En data- och elektronikverkstad,
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hudvård, fotvård, ett café och snart också en frisör.
– Det börjar bli en samlingspunkt här nu i Hälleforsnäs
och vi får allt fler kunder som hittar hit. Både lokala invå
nare och tillresta gäster. Vi har öppet varje vardag mellan
klockan 10 – 18 och vid behov under helger.
Vi tackar för hjälpen med skärmskyddet och konstaterar
att vi snart ses igen. Den 23 april finns Mike nämligen på
plats på årets mässa i Flen. Passa då på att besöka honom
i hans monter om du har en trasig telefon eller surfplatta.
Eller så stannar du till vid hans butik i Hälleforsnäs. För det
är ingen fara, den går oftast att rädda med hjälp av Mike Ek
på Phoenix ProFix. u

15

AB El & Säkerhet Sörmland
AB Niltryck Offsett & Pappershandel
(Linderoths Tryckeri AB)
Alla tiders Skebo
Annorlunda Trädgård Vid Båven
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
Kronans Apotek Flen
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
Restaurang Norrtorp, jsj ab
Resultatreklam AB
Rådek KB
Salong Lisa
Skobes bil
Skylt och Reklam i Flen AB
Sofielund
Solör Bioenergi AB

Stendörren Fastigheter AB
Svensk Fastighetsförmedling
Sverige Taxi Flen
Sörmlands Bevakningstjänst AB
Sörmlands Brunnsborrning AB
Sörmlands Byggkonsult AB
Sörmlands Sparbank
Teater Klämman
Telling Stories
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
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Vi stödjer samverkan i Flens kommun. Var med du också!

