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Besöksnäring
Hej alla besöksnäringsföretagare!
Det har minst sagt varit ett annorlunda år.
En tuff start på året med pandemin och restriktioner, som sedan lättade under sommaren och ledde till en
mängd hemestrande besökare runt om i vår kommun. Vi på Flens turism har upplevt och hört från besökare
att ni alla har varit väldigt måna om att coronasäkra era platser och utflyktsmål, för att på bästa sätt kunna ta
emot lagom med besökare.
Nu blickar vi framåt med hopp om att 2021 blir ett spännande och utvecklande år.

Produkter vi tar fram till 2021
Besöksguiden
Den gör vi 2021/22 tillsammans med Katrineholm.
Vingåker väljer att nästa år prova andra kanaler för
turistinformation, så det blir en lite mindre produkt. Vi
kommer inte sälja några annonser, utan vi kommuner står
för hela kostnaden av guiden.
Besökskartan
Här samarbetar vi med Expohuset Media.
Sörmlandskartan
Den här produkten tar vi samtliga kommuner i länet
fram gemensamt. Det är +Katrineholm och Victoria
Freberg som arbetar med annonsering i kartan.
Ni kommer säkerligen bli kontaktad angående
annonsering i kartorna.
Info finns även på vår hemsida www.visitflen.se
En rivkarta för Malmköping togs fram för ett
antal år sedan och har varit uppskattad. Förra
året tog vi även fram en för Bruket och
Hälleforsnäs och vi fortsätter nästa år
med väg 221 och övriga orter.

”

Det har varit en fröjd att arbeta
tillsammans med er alla i
Besöksnäringen. Jag avslutar nu min
tjänst på Flens Turism för att få mer tid
till mig och min omgivning.
Tusen tack - vi ses på event och
trevligheter!
- Elisabeth

En riktigt god jul
och ett gott nytt år
önskar vi på
Näringsliv och Turism!
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Besöksnäringsbarometer

Hälsning från Stua - Idag kommer vi skicka ut besöksnäringsbarometer till besöksnäringsföretag i Sörmland.
14 januari är sista dagen att besvara frågorna.

Länk till undersökningen

Tack!

Erbjudande

I oktober genomfördes en gemensam företagsenkät bland
Sörmlands kommuner för att få en uppfattning om den
uppkomna situationen. Efter genomförd enkät har läget
förändrats drastiskt i och med nya lokala restriktioner
som införts vilket märks framförallt i de besöksintensiva
branscherna.

Den 27 januari erbjuds företagare i kommunen en
utbildning i offentlig upphandling, ett samarbete
med Katrineholms och Vingåkers kommun.

Vi vill tacka alla er som tog er tid att besvara enkäten och
förhoppningen är att kunna följa upp den under nästa år
för att kunna mobilisera krafterna i rätt riktning. Vi kommuner gör detta tillsammans med Region Sörmland för att
börja titta mer på gemensamma insatser och det ger oss
ytterligare ett verktyg att använda.

Julen 2020

I enkäten framkom bland annat:
• Att det är en väldigt splittrad bild. Vissa branscher har
drabbats väldigt hårt av pandemin och har svåra
ekonomiska problem, medan vissa branscher och
företag har haft en positiv utveckling under de senaste
sex månaderna.
• Det är fler företag som har anställt personer, än som
har varslat eller sagt upp personal.
• Det är generellt sett en positiv syn på både branschen
och ens eget företags framtid.
Läs mer om resultatet här:
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/pm/foretagsenkat---resultatsammanfattning.pdf

Läs mer här

Samtliga medarbetare i Flens kommun får ett
värdebevis om 300 kr att nyttja lokalt i
kommunen. Det är tre bevis à 100 kr som gäller
fram till 31 mars 2021.
Mottagna kort skickas till kommunens ekonomiavdelning för inlösen. Vi hoppas så många som
möjligt tar emot dessa värdebevis.
Vill också passa på att önska Er alla en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År!
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Håll i, håll ut och håll er friska!
Mikael Larsson
Näringslivschef
mikael.larsson@flen.se
Tel: 0157-43 01 40
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