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Företagsfrukost

Nya företag

Onsdag den 17 november kl. 07.30 - 09.00 anordnar
Forum Flen och Näringslivskontoret en företagsfrukost på Skjortan i Flen. Tema för frukosten är
företagsklimatet i kommunen.
Vill du vara med och påverka företagsklimatet i
kommunen?
Vilka förväntningar ska vi ha på varandra?
Är två av de frågor vi kommer att lyfta onsdag den 17
november. Välkommen!
Anmälan till naringsliv@forumflen.se senast 15/11.

I Flen har två nya företag som säljer begagnade bilar
öppnat under året.
Linn och Elias Bilfirma på Bolmängen och Comfort
Cars Sörmland på Hantverkargatan hälsar vi härmed
välkomna till kommunen och önskar dem lycka till.
Nyföretagandet, som slog rekord i Flen 2020, har
mattats av något under 2021, men trots det är nivån
bättre än landet i genomsnitt.

Nätverksfrukost
Den 29 oktober anordnades den första nätverksfrukosten på Hjälmaregården i Läppe, Vingåkers
kommun. Detta koncept är nytt för året och ersätter
tidigare Morgonsoffor.
Gäst den 29 oktober var Rosemary Andersson,
fabrikschef på Volvo Parts i Flen, som berättade om
fabriken och dess förestående flytt till Talja
industriområde i Flen.
Det gavs mycket tid till nätverkande under denna
timme, vilket besökarna tidigare efterlyst.
Nästa chans till nätverkande blir den 3 december på
ComMat i Katrineholm kl. 07.30 - 09.00.
Gäst denna gång är Johan Ehrenberg, styrelseordf.
för ETC el som driver Solkullen i Katrineholm.
Anmälan via denna länk.

Mässa!
Flens kommun deltar i bygga - bomässa på Stiga
Sports Centre i Eskilstuna helgen den 12 -14/11.
Passa på och besök din kommun på mässan!

En satsning på nyföretagande tillsammans med
Nyföretagarcentrum Västra Sörmland görs under
senhösten då vi erbjuder Starta Eget kurser på lätt
svenska i kommunen på Järnvägshotellet i Flen.
Fredagarna den 12 november och 19 november kl.
09.00 - 11.00 ges dessa kurser. Ingen föranmälan
behövs.
Sist men inte minst hälsar vi Matpiraten välkomna
till Flen! De har redan smygöppnat lite men vi ser
fram emot öppningen av denna butik i Flen.

En väg in
Varannan torsdag, ojämna veckor arrangerar Flens
Kommun En Väg In för företagare i kommunen där
vi möter upp nya eller befintliga företag som har
frågor kring etableringar eller myndighetsfrågor.
Detta är kommunens arbetssätt att erbjuda näringslivet en bättre och snabbare service. En enkät har
genomförts bland företagen i kommunen för att
ytterligare stärka denna service till företagen.
Analys av nämnda enkät redovisas i nästa
nyhetsbrev.

Med en önskan om en ljus första advent!
Mikael Larsson
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