
Glasscafé?
Många frågor cirkulerar kring det gamla godsmagasinet 
och huruvida det ska bli ett glasscafe där eller inte.
Det är glädjande att kunna meddela att det sista arbetet nu 
pågår med inredning och utformning av lokalerna.

Den som lever får se, men ett hett tips är att det kan bli en 
öppning inom kort, håll utkik i sociala medier. Vem vet, det 
kanske kan sammanfalla med GBs födelsedagsfirande i 
början av juli?

Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
Juni 2022

Svenskt näringsliv
Enkätundersökningen om företagsklimatet i Sveriges kommuner presenterades i slutet av maj. Flens kommun 
tappar tyvärr i sammanfattande omdöme, den enskilt viktigaste frågan i denna enkät. Företagen i Flen efter-
lyser bättre attityder till företagande hos politiker och tjänstemän i kommunen, snabbare handläggning samt 
bättre och mer ofta förekommande dialog med kommunens beslutsfattare.

Denna enkät utgör underlaget för rankingen som presenteras i september och då Flens kommun tappat i 
sammanfattande omdöme kommer vi säkerligen att sjunka något i rankingen i höst.
Hela undersökningen finns att läsa på foretagsklimat.se, sök på Flen hamnar du rätt.

Volvo
Arbetet med Volvos flytt från centrala Flen 
till Talja fortgår enligt plan. Flens kommun 
arbetar med en ny detaljplan för området 
där Volvo är idag.

Mycket dialog och planering återstår, men vi 
räknar med att kunna presentera ett förslag 
under hösten.

Ny näringslivschef
Tyvärr tackade den tilltänkta näringslivschefen nej i slutet av rekryteringen varför kommunen kommer att 
påbörja en ny rekrytering under hösten.
Tf näringslivschef under rekryteringen med start 1 augusti blir Frida Vidén, vår nuvarande arbetsmarknads-
strateg, hon nås på 0157-430092 eller via mejl frida.viden@flen.se.

Jag vill med detta mitt sista Näringslivsnytt passa på att önska er alla en glad sommar. Jag vill också rikta ett 
stort tack till alla jag träffat under åren samt naturligtvis önska Frida lycka till med nya uppdraget!

Med soliga midsommarhälsningar!

Mikael Larsson
Näringslivschef

Flens kommun
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