
Näringslivsnytt 
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun

Fest i Flen!

Det är med stolthet jag här presenterar Näringslivsrådet i Flens kommun som kommer stötta kommunen i dess 
framtida arbete kring Näringslivsstrategin i kommunen;
Hannah Larsson, handel, Rolf Lydahl, fastigheter, Marie Svensson, Industri, Mårten Ingestad, Forum Flen
Igor Papec, industri, Jack Rydberg, besöksnäring, Lars Ingvarsson, LRF, Anders Berglöv, kommunstyrelsens ordf, 
Karina Krogh, kommunstyrelsens presidie, Emma Dahlin, oppositionsråd, Mikael Larsson, näringslivschef.

Näringslivsråd

Torsdag 12 juni

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

Med önskan om en fortsatt fin försommar!

Maj 2018

En innehållsrik dag för kommunens näringslivsföreträdare då dagen inleds med företagsfrukost. 07.30 - 09.00 på 
Skjortan i Flen där Kvalitet Häst och Hund Lida Gård står för värdskapet. Se anmälan på sida 2.
Klockan 13.00 - 14.30 gästas vi av Visita Sverige som bjudit in företrädare från Katrineholm, Vingåker och Flen för att 
diskutera Tillväxt och Tillsyn och hur vi på ett bättre sätt kan samverka som myndighetsutövare när det gäller tillsyns-
arbetet. Goda exempel från Rättvik är temat.

Stort tack till alla samarbetspart-
ners för ett lyckat arrangemang 
under Fest i Flen 18 - 19 maj.

Vi tar med oss lärdomar kring 
arrangemanget inför framtida 
festligheter.

Nöjd Kund Index och företagsklimat
Flens kommun har förbättrat sitt läge både vad gäller företagens kundnöjdhet och kommunens arbete när det gäller 
företagens attityder kring företagsklimat.
På www.foretagsklimat.se kan man följa samtliga kommuners resultat. 
På www.stockholmbusinessalliance.se kan man se servicemätningen i sin helhet

http://www.foretagsklimat.se 
http:// www.stockholmbusinessalliance.se


  

 

Tisdagen den 12 juni 
Skjortan, Flen 
07.30 – 09.00 
Frukostvärd: Kvalité Häst och Hund, Lida Gård 

Program 

• Näringslivschef Mikael Larsson och Ordförande Hannah Larsson 
hälsar välkommen. 

• Morgonens frukostvärd Kvalité Häst och Hund, Lida Gård berättar 
om deras verksamhet. 

• Elin Morgan presenterar SFI och yrkesliv.  
• Flens kommuns turismansvarig Pernilla Hagström berättar om 

sommarens besöksmål i kommunen.  

Anmälan till Joakim Andersson på info@forumflen.se senast den 8 juni!  

Vänliga hälsningar!  
Mikael Larsson, Näringslivschef Flens kommun och Hannah Larsson, 

Ordförande Forum Flen  


