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Handla med hjärtat, handla lokalt
Under de närmaste veckorna kommer kommunen lyfta de företag som hört av sig på
uppmaningen “ Handla med Hjärtat, Handla lokalt”
Vill du också vara med?
Kontakta turism@flen.se
www.visitflen.se

Årets Företagare Flens Kommun 2021
Årets företagare i Flens kommun är en entreprenör som även brinner för det ideella.
En äkta hantverkare som tagit över och driver en tradition vidare.
Denna person tog över verksamheten 2012, men företaget har funnits i Flen sedan 1949 och i nuvarande
lokaler sedan 1959.
Företaget har utvecklats med ett antal nya tjänster och produkter på ett framgångsrikt sätt.
Med ett stort hjärta för integration är denna person också drivande i en av kommunens idrottsföreningar där
ungdomars utveckling står i centrum.
Företagarna KFV, Sörmlands Sparbank, Handelsbanken och Flens Kommun höjer glasen och gratulerar Fredrik
Karlsson, Flens Glas AB till årets företagare 2021
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Samverkan stärker kommunen

För att visa uppskattning och samtidigt ge en känsla av vår skänker GB-Glass i Flen glass till personal inom vård
och omsorg i kommunen. Vårdpersonalen i Flen gör ett fantastiskt jobb och är guld värda.
Detta initiativ inleddes redan förra året på grund av den situation vi befinner oss i.
Ord som gemenskap enighet och glädje är viktigare nu mer än någonsin och vi hoppas att lite glass kan liva upp
i tillvaron.
Detta samarbete initieras av GB-Glass och Näringslivsenheten i kommunen för att visa på samverkan mellan
kommun och näringsliv.

Samråd Gårdsjö Strand

https://flen.se/nyheter/gor-din-rost-hord-omgardsjo-strand/
Nu har du möjlighet att se tänkta planer för
byggnationen vid Gårdsjö Strand, samrådet pågår till
15 mars.

Sommarjobb och Ung Academy
Nu är det dags för våra ungdomar att söka
sommarjobb. Har du jobb att erbjuda?
Kontakta Gunita Persson,
gunita.persson@flen.se
I ett samarbete med Ung Academy erbjuds ca 10
elever sommarjobb att driva egna företag.
https://flen.se/stod-omsorg/arbetsmarknad/sommarjobb/

Korv och brödrundan!

Den 13 mars mellan 10-16 kan du besöka producenter
runt om i länet och köpa korv, bröd och tillbehör.
I Flens kommun deltar Hotell Malmköping, Lida Gård
och butiker på Framtidsbruket.
https://matkluster.se/matfester/korv-brod-festival/

Give and Get 2.0
Give and Get 2.0 syftar till att förbättra och
ta tillvara arbetskraftsresursens kompetens i
Sörmland och därigenom stödja företag och
organisationer att växa. Många långtidsarbetslösa, både inrikes- och utrikesfödda, har
gedigen utbildning och erfarenhet. Här finns
personer inom alla yrkesgrupper som vi har
brist på i Södermanland. Arbetsförmedlingen i
Sörmland genomför nu ett länsomfattande
projekt för att förbättra matchningen så att dessa
kompetenser inte går förlorade. Syftet är att
personen ska få erfarenhet från sitt yrke
genom praktik. Praktiken ger dig som arbetsgivare
möjlighet att lära känna personer som valts ut för
att passa in i just din verksamhet. Efter praktiken
har du kanske en ny medarbetare.
Är du intresserad av att hitta den kompetens du
letar efter? Kontaktperson - Patrik Vikström,
patrik.vikstrom@arbetsformedlingen.se

Håll i, håll ut och
håll er friska!
Mikael Larsson
Näringslivschef
mikael.larsson@flen.se
Tel: 0157-43 01 40
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