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Gott nytt år!
Önskar er alla ett gott nytt företagsår! Trots rådande pandemi ser vi en positiv utveckling av nystartade före-
tag i kommunen under 2020. 83 nystartade företag i kommunen 2020 mot 66 under 2019, en ökning med 26 
procent. Vi hoppas på en fortsatt positiv utveckling under 2021!

Företagsbarometer Flen 2020

Företagsklimat
Den 4 januari skickade Svenskt Näringsliv ut årets enkätundersökning till cirka 200 företag i Flens kommun.
Hjälp oss bli bättre genom att svara på enkäten. Dina svar är viktiga i vårt arbete med att få ett så bra 
företagsklimat som möjligt.

Sörmlands sparbank
Har du tankar om bra projekt för att stödja våra lokala företag? Sörmlands sparbank har nu inrättat en 
stödfond där näringslivsorganisationer kan söka medel för att stärka de lokala företagen.
Sparbankens stödfond

År December Helår 2020 

3 st (2 AB, 1 EF/KB/HB)2020

4 st (1 AB, 3 EF/KB/HB)2019

Förändring -25%

2018

2017

2016

+26%

6 st (5 AB, 1 EF/KB/HB)

5 st (4 AB, 1 EF/KB/HB)

5 st (5 AB, 0 EF/KB/HB)

83 st (56 AB, 27 EF/KB/HB)

66 st (41 AB, 25 EF/KB/HB)

59 st (35 AB, 24 EF/KB/HB)

70 st (50 AB, 20 EF/KB/HB)

69 st (46 AB, 23 EF/KB/HB)

Golvdekal
I december delade kommunen ut golvdekaler till företag i kommunen där besökare uppmanas hålla avstånd 
för att förhindra spridning av det virus som plågat oss i snart ett år. Nu har vi fått in fler dekaler om ni vill byta 
ut era gamla. Hör av er till mikael.larsson@flen.se så ser vi till att köra ut dem till er.

Psst... nyhetsbrevet fortsätter på nästa sida

https://www.sormlandssparbank.se/om-oss/i-samhallet/sparbankens-stodfond.html
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Företagsbesök och En Väg In
Under rådande restriktioner kommer kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och näringslivschef inte att 
genomföra fysiska besök hos företag i kommunen. Vi kommer heller inte att ha fysiska möten med En Väg In.

Har ni frågor som gäller ert företag (bygglov, etableringar etc.) är ni välkomna att kontakta 
mikael.larsson@flen.se så kan vi sätta upp digitala möten där ni kan få svar på era frågor.

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

Anbudsutbildning
En liten påminnelse om anbudsutbildningen den 27 januari kl. 08.00 - 10.00.
Anmäl er via denna länk

Håll i, håll ut och håll er friska!
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