
Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
Januari 2022

Med hälsningar om att vi håller oss friska och krya 
så att 2022 blir ett riktigt gott företagsår!
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Tel: 0157-43 01 40

En väg in
Kommunens företagsservice En Väg In för företag-
are kommer att få ett lite annat utförande från och 
med den 20 januari 2022.
Deltagande från kommunen kommer att vara 
näringslivschef, chef för bygg- och miljöavdelning-
en, ansvarig för mark och exploatering samt team-
ledare för kommunens Kontaktcenter.

Det kommer fortfarande att vara möjligt för företag 
att besöka En Väg In såväl fysiskt som digitalt för att 
snabbare få svar på sina frågor.
De fysiska träffarna är på Järnvägshotellet i Flen, en 
torsdag i månaden med start den 20 januari.

God fortsättning! 
God fortsättning på det nya året, vi ser fram emot ett 
gott samarbete under 2022! Svenskt Näringsliv har i 
dagarna skickat ut årets enkät kring företagsklima-
tet i kommunen. Vi hoppas på att ni som fått enkäten 
svarar så att underlaget för vårt företagsklimat blir 
så brett som möjligt. Ser fram emot enkätsvaren som 
kommer att publiceras i maj 2022.

Besökskartan 
I samarbete med Flens kommun uppdaterar Expo- 
huset Media AB för 15:e året i rad Flen Besökskarta 
2022 och de 13 informationsskyltarna. Kartan innehåll-
er information på svenska, engelska och tyska. Där 
finns fakta om Flens kommun, våra sevärdheter och  
besöksmål. Tanken med kartan är att via annonser och 
information inspirera till besök och aktiviteter i Flen. 
 
Om du som företagare vill vara med och synas i  
kommunens besökskarta för 2022, kontakta då:  
pernilla.hagstrom@flen.se

Företagsfrukost 
Onsdag den 2 februari kl. 08.00 - 09.00 genomför 
Forum Flen och Näringslivskontoret en företags- 
frukost med tema trygghet. Gäster är polisen och 
Sörmlands Sparbank. Vi kommer på grund av rådan-
de restriktioner att genomföra denna frukost digitalt 
som det ser ut för tillfället. Håll utkik efter inbjudan!

Nytt jobb?
Flens kommun söker nu en ny näringslivschef, kan 
det vara något för dig eller någon du känner?
Annons och beskrivning av jobbet finner du här: 
https://flen.se/om-flen/jobba-hos-oss
Ansökningstiden går ut den 23 januari.

Företagsbesök
Vi ämnar återuppta våra företagsbesök där kom-
munstyrelsens ordförande, kommunchef och 
näringslivschef besöker er företagare varannan 
tisdag med start den 11 januari 2022 kl. 13 - 15. 
Vill du ha besök av dessa tre kontakta Frida Vidén, 
frida.viden@flen.se så lägger hon upp dig och ditt 
företag.
Har du speciella frågor du vill dryfta under besöket 
anmäler du även dem till Frida.
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