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God jul i stugorna! 

På lördag är det julafton och jag därför vill börja med att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 
år. Hoppas att ni får chans till en skön ledighet. 

Så hoppas jag att vi ses med nya krafter under 2023.

Bästa tillväxt 

Utmärkelsen Bästa Tillväxt 
räknas som en av Sveriges mest 
prestigefulla utmärkelser inom svenskt 
näringsliv. Priset premierar en bred och stabil 
tillväxt i det lokala näringslivet i varje län, och 
delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna 
sedan 2007.

Utmärkelsen Bästa Tillväxt går till den kommun 
i varje län i Sverige som har störst andel företag 
som nyanställer, ökar sin omsättning och går 
med vinst under året. I år tar Oxelösund hem 
titeln.

Utgångspunkten är företagens senast inlämnade 
årsredovisningar och det är med glädje jag kan 
meddela att hela 31 företag i Flens kommun som 
uppfyller kriterierna 

• Nyanställt
• Ökat sin omsättning
• Gått med vinst

Stort grattis till er och bra jobbat!

• & Göthberg AB 
• AB Momento 
• AB Pillernissarnas Mat 
• Bilcenter Flen AB 
• Bilteknik i Katrineholm AB 
• ByggTech partner sweden AB 
• Båvens Spinnhus AB
• CKM Konsult AB 
• Dolkarnas Entreprenad AB 
• Ejnar Erikssons Rör Aktiebolag 
• Flen Trafikutbildningscentrum AB 
• Flens Byggmaskiner Aktiebolag 
• Flens Måleri AB 
• Grinda Säteri Aktiebolag 
• Hanna Mäkleri AB 
• HL Net Office Ekonomi AB 
• hnäs dental AB 
• Hooyo AB 
• JBG S-holm AB 
• Kanuk of Sweden AB 
• Krondent AB 
• Lagmansö Lantbruk Aktiebolag 
• Nybble Bygg AB 
• Rockelstad AB 
• S & T Isoleringstjänst AB 
• Skan’D’Partners AB 
• Sparreholms Utbildning AB (svb) 
• Stäringe Säteri Aktiebolag 
• Switsbake Int AB 
• Sörmlands Skogsentreprenad AB
• ÖR NORDIC BYGG AB
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Nya möjligheter för annonsering

Är du som företagare intresserad av att 
annonsera på skylten? Kontakta då företaget 
Adstreet på telefonnummer 010-750 08 34 eller 
mejla till flen@adstreet.se för mer information.

Aktuella upphandlingar i Flens kommun: 
 
Totalentreprenad vårdboende Gårdsjö Strand 
år Flens kommunfastigheter (sista anbudsdag 
2023-02-01)

Reservkraft Unikabruket AB (sista anbudsdag 
2023-01-15)

Grönyteskötsel till Flens Bostads AB och Flens 
Kommunfastigheter AB (sista anbudsdag 2023-
01-31)

Alla aktuella upphandligar från Telje inköp hittar 
du här

Jag kan även flagga för kommande upphandling 
av konferensarrangemang. Nuvarande  avtal 
löper ut 2023-05-31 och ny upphandling kommer 
ut under början av nästa år.

Ny busslinje startar 
till Norra Talja

Nu har den nya 
busslinjen till 
Norra Talja startat. 
Den kanske även 
kan komma till 
användning för 
er som arbetar 
eller har företag 
på linjens 
sträckdragning.

MSB:s kampanj Förberedda företag

Som en del av pågående kunskapssatsningar för 
att stärka totalförsvaret och utveckla
försörjningsberedskapen genomför MSB en 
kampanj riktad till små och medelstora
företag i Sverige vid namn Förberedda företag.

Läs mer om företagens betydelse för Sveriges 
beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan 
bli mindre sårbart.

mailto:flen%40adstreet.se?subject=
https://www.opic.com/org/telge_inkop/totalentreprenad-vardboende-gardsjo-strand-i-flen-flens-kommunfastigheter-ab_8692b950dad33ca22ec8070b67adde2e/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670eec11d26d46a7dbd741998b49886721ab5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/totalentreprenad-vardboende-gardsjo-strand-i-flen-flens-kommunfastigheter-ab_8692b950dad33ca22ec8070b67adde2e/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670eec11d26d46a7dbd741998b49886721ab5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/totalentreprenad-vardboende-gardsjo-strand-i-flen-flens-kommunfastigheter-ab_8692b950dad33ca22ec8070b67adde2e/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670eec11d26d46a7dbd741998b49886721ab5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/reservkraft-unikabruket-ab_fcf0d477c733f00c092af5278e9971fa/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee4436d988ff3912352083cae50fafa2d5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/reservkraft-unikabruket-ab_fcf0d477c733f00c092af5278e9971fa/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee4436d988ff3912352083cae50fafa2d5
https://www.opic.com/org/telge_inkop/gronyteskotsel-till-flens-bostads-ab-och-flens-kommunfastigheter-ab_b9217f674a1f1a8bd519bef292ac756d/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee72d70e78a04061826b7591f9de48d331
https://www.opic.com/org/telge_inkop/gronyteskotsel-till-flens-bostads-ab-och-flens-kommunfastigheter-ab_b9217f674a1f1a8bd519bef292ac756d/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee72d70e78a04061826b7591f9de48d331
https://www.opic.com/org/telge_inkop/gronyteskotsel-till-flens-bostads-ab-och-flens-kommunfastigheter-ab_b9217f674a1f1a8bd519bef292ac756d/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001ae630cd5094d2b157f86b3ed475462dd792f8808d60943ea49124ba37d4258bdb7ba16d9ac8140a584d04439af6a670ee72d70e78a04061826b7591f9de48d331
https://www.opic.com/org/telge_inkop/
https://www.opic.com/org/telge_inkop/
https://www.msb.se/beredskapforforetag
https://www.msb.se/beredskapforforetag
https://www.msb.se/beredskapforforetag
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Frukostnätverk och arbetsmarknadsplattform

- av studenter - för studenter och företag

Datum och tid: Onsdag 15 februari kl. 08.30-
10.00
Plats: Munktell Science Park, Parkgatan 3, 
Eskilstuna

Anmälan sker till shiva@studentsoffan.se 
senast den 14 februari. 

Vill ni synas på Campus kompetensmässa 2023?

Välkommen till Campus Viadidakts mässa mot 
framtida utbildning och jobb torsdag 2 mars!

Mässan är ett forum där människor får möta 
utbildningsanordnare och arbetsgivare i 
samband med val av utbildning och yrke.

Som utställare välkomnas utbildningsanordnare 
och arbetsgivare som får möjlighet att visa vilka 
möjligheter till studier och jobb som finns i 
närområde.

Besökarna är elever från högstadiet, gymnasiet 
och Komvux samt andra som är nyfikna på 
kompetensutveckling eller ett nytt yrke.

Det är helt 
kostnadsfritt 
att vara med på 
mässan.

Läs mer och 
anmäl dig här

mailto:shiva%40studentsoffan.se?subject=
https://www.viadidakt.se/viadidakt/viadidakt/evenemang/2022-11-10-campus-kompetensmassa-2023.html
https://www.viadidakt.se/viadidakt/viadidakt/evenemang/2022-11-10-campus-kompetensmassa-2023.html
https://www.viadidakt.se/viadidakt/viadidakt/evenemang/2022-11-10-campus-kompetensmassa-2023.html
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Nu pågår 10 veckor lång kampanj med 
energispartips för företag  
 
Många företag kan ganska enkelt sänka sin 
energianvändning med 10 procent – men saknar 
kunskapen som krävs. 

Energikontoret i Mälardalen driver flera projekt 
som kan hjälpa företag genom exempelvis 
oberoende rådgivning, energigenomgångar och 
annat stöd. För att uppmärksamma företag om 
den möjligheten driver bolaget, tillsammans 
med Energikontor Region Örebro län, en digital 
kampanj med energispartips. Varje torsdag i 
tio veckor publiceras ett tips med länk till mer 
information om hur företag kan ta del av stöd och 
hjälp.

• Sänk elanväningen, inte företaget – läs mer 
om hur företag kan ta del av oberoende och 
kostnadsfri hjälp

• Se energispartips 1 på LinkedIn
• Se energispartips 2 på LinkedIn

Vill du veta mer?
Kontakta Lina Gellermark, vd
lina.gellermark@energikontor.se
070-540 09 97

Frida Vidén
Näringslivschef

0157-43 00 92
frida.viden@flen.se

Kontaktcenter Flens kommun

Visste du att Kontaktcenter även kan bistå hjälp 
till dig som företagare när du söker svar på 
frågor om kommunen?

Vi anser att många av de frågor vi jobbar med 
idag till våra invånare är frågor som vi skulle 
kunna hjälpa er som företagare med. Du kanske 
behöver ansöka om tillstånd eller få ett utdrag 
av handlingar till bland annat ett bygglov för din 
lokal? Dessa frågor kan vi hjälpa dig med och 
även andra. Vi kan även hjälpa dig boka in ett 
möte med En Väg In. 

På en väg in kan du träffa olika funktioner 
i kommunen som du behöver komma i 
kontakt med för att få hjälp. Det kan vara en 
bygglovshandläggare, planarkitekt med flera.

Ni får gärna kontakta oss och komma med 
förslag till hur vi kan förbättra vår kontakt 
med er som är företagare för att även kunna 
underlätta för er i framtiden.

Flens Kommun Kontaktcenter
0157 - 43 00 00
kontaktcenter@flen.se

https://energikontor.se/sank-elanvandningen/
https://energikontor.se/sank-elanvandningen/
https://energikontor.se/sank-elanvandningen/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7004422386758348801/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006619640525156353/
mailto:lina.gellermark%40energikontor.se?subject=
mailto:frida.viden%40flen.se?subject=
https://flen.se/naringsliv/en-vag-in/
mailto:kontaktcenter%40flen.se?subject=

