
Näringslivsdag m.m.
Äntligen kan - och får - vi träffas och nätverka!

Nu när restriktioner tagits bort ser vi fram emot att 
åter träffas och nätverka, både inom kommunen och 
externt.

Fredag den 18 mars kl. 07.30 - 12.00 anordnas 
Näringslivsdagen för Katrineholm, Flen och Vingåker 
på Safiren i Katrineholm.

Besök gärna hemsidan naringslivsdagen.confetti.
events och anmäl dig till denna högintressanta dag.

Torsdag den 7 april kl. 07.30 - 09.00 arrangerar 
Forum Flen och Flens kommun den lokala företagar-
frukosten på Skjortan i Flen, tema krishantering.

Redan den 10 mars kl. 07.30 - 09.00 anordnar Forum 
Flen Club Forum för sina medlemmar på JTG  
Adventure ( Taljavägen 4 Flen). Anmälan till: 
naringsliv@forumflen.se

Missa inte att anmäla ditt företag till mässan i Flen, 
tema Bygga, Bo och Hälsa, som går av stapeln lördag 
den 23 april i ishallen på Hammarvallen. Mer info på 
forumflen.se.

Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
Mars 2022

Med vänliga vårhälsningar!

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

Kultur och turism
Kultur- och turismenheterna gör en gemensam 
satsning under våren 2022 genom att tillsammans 
med orterna i kommunen genomföra dialoger för att 
skapa fler välbesökta kulturella upplevelser.

Onsdag 23 mars kl. 18.00 på Järnvägshotellet i Flen 
Torsdag 31 mars kl. 18.00 på Turistinformationen i 
Hälleforsnäs 
Torsdag 7 april kl. 18.00 på Stadshuset i Malmköping 
Onsdag 20 april på Skebokvarnsgården i Skebokvarn 
Onsdag 27 april kl. 18.00 på Vadsbro Blacksta  
Föreningsgård, Vadsbro

Kontakta Pernilla Hagström, pernilla.hagstrom@
flen.se eller Inger Zetterström Karlsson, inger.karls-
son@edu.flen.se om du har frågor.

 

Nytt från Region Sörmland
Sök ekonomiskt stöd för att öka er tillväxt!

Region Sörmland erbjuder små- och medelstora 
företag möjlighet att söka finansieringsstöd (affärs-
utvecklingscheckar) där syftet är att öka företagets 
konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt med hjälp 
av internationalisering, digitalisering och grön 
omställning.

Ansökan är öppen 16 mars-1 maj. Läs mer och ansök 
här:

regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/af-
farsutvecklingscheckar

Affärsutvecklings checkar för internationalisering

Med dessa checkar får små företag möjlighet att ta 
in extern kompetens för att förbereda en inter- 
nationalisering. 

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan 
användas för att ta in extern kompetens för att ut-
veckla och förändra en pågående affärs verksamhet 
genom att använda digital teknik. Digitalisering ger 
möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera  
verk samheter och öka kvalitet.

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan 
användas för insatser som möjliggör företagets 
omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi 
genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, 
utvecklade affärsmodeller och innovationer.
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