
Företagsamma Flen!
Nu är det äntligen dags för Bygga, Bo & Hälsomässa igen.
Lördagen den 23 april kl. 10.00 - 16.00. Över 100 företag 
deltar i mässan som äger rum i GB-hallen Flen.

Torsdagen den 2 juni mellan kl 10-14 ämnar Forum Flen och 
Näringslivskontoret i Flens kommun genomföra en liknande 
mässa som vi gjorde i oktober 2021 där företag i kommunen 
visar upp sin verksamhet för skolelever och medborgare i 
kommunen. 
Vill du som företagare vara med? Kontakta Forum Flen via 
naringsliv@forumflen.se

Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
April 2022

Mobilt Kontaktcenter
Syftet med ett mobilt Kontaktcenter är att öka närvaron i kommunens alla orter och därigenom ge medborgare 
en bättre service. Projektet som drivs av Kontaktcenter och Flens Turism kommer att testas mellan 3 maj 2022 - 
22 juni 2022 enligt schema nedan.
Bettna - Bettna Bar & Livs, kl 12-16, tisdagar
Malmköping - Malmköpings Stadshus, kl 12-16, onsdagar
Hälleforsnäs - Turistbyrån Bruket, kl, 12-16, torsdagar
Sparreholm - plats meddelas senare, kl 12-16, fredagar
Mer information finns i Glimten samt på flen.se 

Padelfeber
I början av april slog Flens Padelcenter upp 
sina dörrar i den nya padelhallen på 
Hammarvallen i Flen. Vi önskar dem själv-
fallet lycka till med den nya hallen!

Samtidigt meddelade Grinda Padel att de 
bildat en förening för att främja spelet och 
idrotten i Malmköping - bra jobbat!

Även padelhallen i Hälleforsnäs visar på ett 
ökat intresse för denna idrott.

Nätverksfrukost
I ett samarbete med +Katrineholm arrangerar våra tre kommuner i KFV med samverkanspartners ett antal 
nätverksfrukostar samt en näringslivsdag gemensamt för regionen. Fredagen den 6 maj är det dags för denna 
nätverksfukost att gästa Flen.
Plats är ännu inte bestämt, men håll utkik efter inbjudan som kommer efter påsk. Har du tips på intressanta 
företagare som du vill ska vara huvudgäst på frukosten hör av dig till mikael.larsson@flen.se med ditt förslag.

Med önskan om en fantastiskt glad och varm påsk!

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