
Näringslivsnytt

En Väg In
Efter att ha frågat via enkät och diskuterat inom 
kommunen kommer En Väg In för företagare att 
förändras enligt nedan:
• En Väg In består Näringslivschef, ansvarig 

Kontaktcenter, ansvarig Mark och Exploatering 
samt chef Bygg och Miljö. Övriga handläggare 
finns standby vid behov.

• En gång i månaden, tredje torsdagen med start 20 
januari kl. 08.30 - 10.00 sammanträder En Väg In 
på Järnvägshotellet i Flen, företag är välkomna 
att delta både fysiskt eller digitalt med sina 
frågor om bygglov, etableringsplaner, planfrågor 
med mera för att få en snabbare och tydliga 
handläggning av sina ärenden.

• Frågor kan anmälas i förväg via 
Näringslivschefen, antingen via mail eller telefon.

• Flens kommun kommer fortlöpande utvärdera 
arbetssättet.

Med önskan om en vit God Jul och 
ett friskt Gott Nytt År!

Mikael Larsson
Näringslivschef

mikael.larsson@flen.se
Tel: 0157-43 01 40

Mässor
Flens kommun deltog i Eskilstunas Bomässa den 12 
-14 november. Många intresserade besökare i vår 
monter där våra samarbetspartners Hedenlunda 
Slott, Plevnagården, Hotell Malmköping och Blaxsta 
Vingård anordnat en tävling med mycket fina priser 
som tilldrog sig mycket intresse. De lyckliga vinnarna 
har sedan dess informerats och kommer inom 
kort få njuta av de fina priser som skänkts av våra 
besöksmål. Stort tack för Ert fina samarbete!

Det pågår också ett arbete internt i kommunen för 
att se över vilka mässor vi skall delta på och vilka 
målgrupper vi vill nå.

Nästa mässa vi kommer att delta på är den 23 april på 
Hammarvallen i Flen, Forum Flens mässa kring Bygga, 
Bo och Hälsa. Där kommer vi visa upp kommunens 
verksamheter för att därigenom locka fler att bosätta 
sig i kommunen.

Positiva nyheter
Vill du som företagare ha ett besök på ditt 
företag? Har du positiva nyheter kring företagande 
i kommunen och vill dela dem är du välkommen att 
skicka in dem till undertecknad för publicering i 
Glimten, vår kommuntidning som skickas till alla 
med någon koppling till kommunen.

Ett exempel på positiva nyheter delades av 
Malmköpings Camping som har haft och har ett stort 
uppsving under 2021 och även framtida bokningar. 
Enligt beräkningar från dem har ca 180 000 personer 
besökt campingen och därigenom kommunen under 
året! - Snacka om attraktionskraft!

Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun 
December 2021

Företagsbesök
Kommunstyrelsens ordförande, Kommunchef och 
Näringslivschef ämnar återuppta företagsbesöken 
från och med den 11 januari 2022.

Varannan tisdag kl. 13.30 -15.00 önskar vi få komma 
ut och besöka företag i kommunen, stora som små 
där fokus ligger på Er företagare. Vi tar gärna mot 
förslag från Er vad vi skall prata om, om ni har 
någon speciell fråga till någon avdelning som vi kan 
förbereda el. dyl. Vi har också möjlighet att ta med 
förvaltningschefer om ni vill det.

Anmäl gärna intresse till undertecknad på mail eller 
telefon.

Jag måste tyvärr skriva följande - det kan bli 
ändringar beroende på den Pandemi som 
råder och ev framtida restriktioner.


