
Näringslivsnytt

Grinda Gårdspadel
Lördag den 18 september klockan 12.00 inviger Grinda Gård sin nya satsning - Grinda Gårdspadel med ett 
öppet hus. Lycka till med denna nya satsning!

Ranking Svenskt Näringsliv
Onsdag den 22 september offentliggör Svenskt Näringsliv sin ranking av Sveriges kommuner gällande 
företagsklimatet. Skall bli spännande att se om vi lyckats med våra intentioner att lyfta företagsklimatet 
i kommunen och därmed förbättra vår ranking detta år. Förra året hamnade vi på plats 146 av 290 
kommuner, det vore kul om vi lyckas komma på rätt sida av hälftenstrecket!

Hälsoveckan
Hälsoveckan i kommunen går av stapeln den 25 september till den 3 oktober. 
Länk till program för veckan

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

Håll i och håll ut, den 29 september upphör väldigt 
många restriktioner!

Save the dates!
Tänkte ägna detta nyhetsbrev åt lite saker som händer den närmsta tiden.

September

Oktober

Sörmlands Innovationsvecka - SIV
Den 4 - 8 oktober arrangeras Sörmlands Innovationsvecka - SIV i hela länet. I Flen kommer Forum Flen 
och kommunen att uppmärksamma detta med en mässa den 7 oktober på Prins Wilhelms torg där 
flera fina företag visar upp sina verksamheter för oss medborgare. Mellan klockan 10.00-14.00 finns det 
möjlighet att får reda på mer vad företagen gör och hur våra yngre medborgare kan få inspiration att söka 
utbildning och jobb i dessa företag. Välkomna!

Näringslivsdag
Fredag den 8 oktober är det dags för Näringslivsdag för företagen i KFV-regionen! 
Evenemanget går av stapeln på Hedenlunda mellan 07.30 - 12.30. Se inbjudan på sida 2.
Anmälan sker via formuläret: https://forms.gle/iqWdXCTWcXEa1s8SA

Sommaren 2021!
Vi inom Näringsliv och Turism kan se tillbaka på 
en mycket fin sommar där vår kommun och dess 
sevärdheter haft väldigt många besökare.

För många aktörer har sommaren varit bättre än 
tidigare år!

Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun 
September 2021
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Näringslivs-
dagen FRE 8 OKT KL 07.30–12.30

HEDENLUNDA SLOTT

DAGENS GÄSTER
Ossian Stiernstrand är ekonomie doktor från Göteborgs universitet och utvecklingschef på 
Göteborg & Co som har till uppgift att marknadsföra Göteborg som turist-, mötes- och eve-
nemangstad. Ossian beskriver vilka grundläggande drivkrafter som skapar ökad attraktivitet 
inom destinationsutveckling.
Beatrice Ask har varit skolminister resp justitieminister. I riksdagen har hon bl a varit ordfö-
rande i flera utskott, senast Försvarsutskottet. Landshövding i Södermanlands län.
Henrik Jönsson är en entreprenör, YouTuber & föreläsare – expert på IT-företagande, 
ledarskap och framtidsfrågor, är en av sveriges populäraste digitala samhällskommentatorer. 
Henrik har byggt flera framgångsrika IT-verksamheter, gett ut böcker om kultur och blivit en 
populär YouTuber med över en halv miljon videovisningar varje månad.

DAGENS MODERATOR
Många känner Jens Lind som prisbelönt dokumentärfilmare i SVT men han är också en  
erfaren och kunnig moderator.

Näringslivsdagen är kostnadsfri och kommer att arrangeras enligt rådande restriktioner. 
Frukost och fika ingår (anmäl ev allergier). Sista anmälningsdag 1 oktober. 
Obligatorisk anmälan och information: https://forms.gle/iqWdXCTWcXEa1s8SA

Kontaktperson: louise.magnusson@pluskatrineholm.se, 072-502 04 60

Arrangörer:

Utställare:

DAGENS PROGRAM

07.30–08.00  Frukost och mingel

08.00 Välkommen till
 Näringslivsdagen

08.05–08.35 Paneldiskussion under
 ledning av Jens Lind

08.35–08.55 Jens Lind presenterar och
 intervjuar de tre kommunernas
 näringslivschefer/ansvariga

08.55–09.40 Föredrag av Ossian Stiernstrand

09.45–10.15 Kaffepaus

10.15–10.55 Föredrag av Beatrice Ask

11.00–11.50 Föredrag av Henrik Jönsson

12.05–12.25  Thomas Byström, regionchef Företagarna 
 Mälardalen presenterar Årets Företagare Sörmland

12.25–12.30 Summering och avslut av dagen, Jens Lind


