Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
Maj 2022

En väg in
Torsdagen den 19 maj är det dags för En Väg In på Järnvägshotellet i Flen. Mellan 08.30 -10.00 kan du som
företagare få svar på dina frågor rörande bygglov, miljötillsyn, detaljplaner etc.
Kan du inte delta fysiskt kan du skicka in dina frågor till undertecknad och vara med i mötet digitalt på följande
länk, meet.google.com/yrr-hdor-omf
Mötet blir det sista innan sommaren, vi kommer att utvärdera mötesformen och återkomma med nya datum till
hösten.

Flen - platsen för sommarens
händelser
På sidan visitflen.se ligger det en evenemangssida med allt
som händer i kommunen i sommar, stort som smått. Jag
tänkte lyfta fram några spektakulära evenemang i sommar;
Maj
21/5. Familjedag på Grinda Gård samt invigning av Flens
Padelcenter på Hammarvallen.
28/5. Gammeldags marknad i Malmköping, återigen efter
pandemin.
Juni
4 -6/6. Love Dancing i Flen, Convention med dansare och
Callers från hela Europa.
15/6. Företagsfrukost på Lida Gård med tema Besöksnäring
Juli
4/7. Proffstävling i golf på Norrtorp i Flen.
8 - 9/7. Kanottävlingar på Hosjön i Malmköping.
29 - 31/7. Malma Marken, kommunens största evenemang
med knallar och tivoli.
Självklart händer det en massa mer i sommar men dessa
sticker ut lite grann! Titta gärna på visitflen.se för mer
inspiration.

Med önskan om en fantastisk försommar!
Mikael Larsson
Näringslivschef
mikael.larsson@flen.se
Tel: 0157-43 01 40

Bemärkelsedagar
Under 2022 firar två av våra fina företag i
kommunen 80 år!
GB-Glass firar 80 år i sommar och vi väntar
med spänning på vad som kommer hända
under detta år i glassens tecken!
Tjeders har funnits i 80 år och firar också i
år, dessutom vill vi uppmärksamma vd Marie
Svensson på Tjeders som inom kort blir
ordförande för SME-företagen inom Svenskt
Näringsliv (Små och Medelstora företag).
Marie som är en mycket god ambassadör för
kommunen genom sitt engagemang inom
Svenskt Näringsliv, Sörmlands Sparbank och
som ledamot i kommunens Näringslivsråd
blir dessutom vice ordförande i Svenskt
Näringsliv.
Stort

och lycka till Marie!

