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- Presentationsrunda: 
Närvarande: Lars Sjöberg, Birgitta Larsson, Ann-ki Ericsson, Anne 
Sjöberg, Alexandra Elfridsson, Sabina Dernelid, Nils-Göran 
Blomgren. 
 
- Föregående minnesanteckningar: 
Birgitta berättar om julmarknaden. Götgatan kommer att stängas av 
och det kommer att finnas ca 30 knallar (många utifrån). Finntorp 
kommer med hästar och Brukshundsklubben kommer med hundar. 
Det kommer att vara sång, glögg, korvgrillning och småtomtar. ICA, 
GB och Coop sponsrar med produkter. 
Sabina berättar lite om vad som togs upp på mötet med 
samordningsgruppen, bland annat förslaget om att spola is utanför 
stadshuset. Alexandra tipsar om att ta kontakt med projektledaren i 
Torshälla då de genomfört något liknande.  
 
- Kontaktlista: 
Sabina kommer att skicka ut ett mail om kontaktuppgifter på vilket 
alla som är med/vill vara med i gruppen svarar med sina uppgifter. 
Sabina sammanställer och skickar ut listan när den är klar och 
Alexandra publicerar den på hemsidan. 
 
- Aktiviteter: 
Vi pratar om mallen för aktiviteter. Vi ska hitta aktiviteter och sedan 
kan kommunen hjälpa till med uppgifter för t.ex. kostnader och 
liknande. Därefter ska vi prioritera aktiviteter/ideer/projekt. Vad vill vi 
genomföra, vad är realistiskt osv.  
 



Alexandra berättar om arbetet i Skebokvarn där har man ett projekt 
som gäller postnummer (hur det påverkar företagare att ha Flen som 
postnummer) vilket projektgruppen själva driver.  
 
Vi pratar om möjliga aktiviteter för Lästengången. Ett liknande 
Bazaarprojekt med saluhall för närproducerad mat nämns. Detta skulle 
Godsmagasinet också kunna passa för. Att gestalta det som det en 
gång var och skapa en lantlig miljö nere i Lästengången och ev. låta 
arbetssökande genom detta få möjlighet till arbete. Kan det drivas i 
projektform? Vi diskuterar hur reglerna ser ut för om man får sälja 
mat i lokalerna. Förmodligen är det olika regler för olika lokaler och 
verksamhet. 
 
En annan idé för att få människor att röra sig nere i lästengången är att 
låta lokala entreprenörer/företagare ställa ut sina produkter/tjänster.  
 
Övriga idéer är Hantverk, hemslöjd eller Internetcafé.  
 
En annan idé är att samla och mobilisera, ca tio personer som vill 
bedriva handel i Flen. Det kan ge större effekt om flera gör något 
samtidigt. Det är viktigt att satsa på dem som är drivna och vill göra 
något, att hjälpa dem på bästa sätt så att engagemanget består.  
 
Julmarknaden är ett projekt och för den har Birgitta sökt pengar (5000 
kr) från ortsutvecklingen och fått detta beviljat. Denna möjlighet finns 
även för andra projekt vilket är bra om flera vet om.  
 
M&P som äger Lästenhuset är involverade i ca 30-40 kommersiella 
fastigheter och pratar med företag varje dag för ev. etableringar. Flen 
finns alltid med men många tycker att det ligger för nära Katrineholm.  
 
- Attityden:  
Vi måste prata bättre om Flen. Rykten sprider sig och resultatet är att 
vi inte får hit intressenter.  
 
Näringsliv skapar en säljmapp och gör rundturer med företag som är 
intresserade av att etablera sig här och även med redan befintliga 
företagare som inte bor i Flen för att visa upp orten. Det personliga 



mötet är viktigt. Det får inte bli konkurens mellan kommun och 
fastighetsägare som måste samarbeta för ett bra Flen.  
 
Vi kan alla hjälpas åt och prata gott om Flen. Vi kan börja med att 
göra små saker/projekt.   
 
Sabina ser ett behov av centrala caféer / mötesplatser med öppettider 
som sträcker sig kvällstid och helger. Vi kommer då in på att det 
gjorts en del försök men att det då ofta inte kommit många ändå.  
 
Vi diskusterar vikten av god service som alla företag i Flen behöver 
bidra till. Fastighetsägare vill ha hyresgäster men det finns exempel på 
små företag som sökt kontor men som inte tyckt att fastighetsägarna 
varit särskilt intresserade av att hyra ut.  
Hur serviceinriktade är vi och hur kan vi bli mycket bättre? 
 
Det är viktigt att tänka samarbete istället för konkurrens. Små 
företagare skulle kunna vinna mycket på att gå ihop och ta större 
uppdrag. De kan idag mötas i Forum Flen och i nätverket för unga 
företagare (som drivs av näringsliv, Flens kommun). 
 
- Roller/Gruppsammansättning: 
Finns det fler vi tycker borde vara med i gruppen?  
Fler unga och fler med utländsk bakrund.  
Jocke Andersson, som bland annat arbetar med Forum Flen, borde 
vara med i gruppen. Sabina tar kontakt med honom.  
 
 
- Nästa möte: 
Vi sätter en tid för nästa möte 21/1-2014, kl. 18.30 Varmt välkomna 
då!  
 
 
Minnesanteckningar av: Sabina Dernelid 
 
 
 
 
 



 
 


