
Då är snart oktober här och hösten kom med stormsteg, men skönt att vi i alla fall får lite sol. 
 
Under den gångna månaden har jag hunnit med många möte, nätverksträffar, tidningsintervjuer och även 
flera trevliga företagsbesök. Det är så roligt att få besöka era verksamheter och utöka mina kunskaper om 
vilket brett näringsliv vi har i Flens kommun. Om ni är fler som vill ha besök är ni välkomna att kontakta mig. 
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Nyhetsbrevet fortsätter på nästa sida!

Stort kliv för Gårdsjö strand 
 
12 september skedde överlåtandet av bolaget 
Gårdsjö Strand Flen Exploatering AB från Flens 
kommun till Sveafastigheter. Detta markerar en 
viktig milstolpe i projektet som kommer att spela 
en stor roll i utvecklingen av framtidens Flen. 
 
I bolaget finns paketerat ett detaljplansområde 
som möjliggör ett äldreboende samt 200 bostäder 
på tomten där Söderskolan förut låg. Bygglovsan-
sökan för äldreboendet är inlämnat och senare 
väntas ansökan även för bostadsområdet. 

Illustration: Kirsh/Dereka Arkitekter

Företagsamma Flen  
 
7 september genomfördes Företagsamma Flen 
2022 på Prins Wilhelms torg och var mycket upp-
skattat av besökarna. Det blev en bred blandning 
av utställare inom utbildning, arbetsförmedling, 
politik och företagande. Nästa år hoppas jag att 
fler företag har möjlighet att delta. 
 

Frida Vidén
tf Näringslivschef

0157-43 00 92
frida.viden@flen.se
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I denna upplaga har jag lagt lite fokus på informa-
tion om olika kommande evenemang och stöd som 
finns tillgängliga just nu.  
 
Men först vill jag passa på att skicka med ett stort 
grattis till Clas och Magnus Lundblad på Grinda 
säteri som står som finalisterna Årets Företagare 
med motiveringen: 
 
Årets Företagare i Södermanland har bokstavligt 
talat grävt där de står. Genom att göra mesta möj-
liga utifrån sina unika förutsättningar har de både 
visat sant entreprenörskap och stor innovations-
kraft. Vinnarnas trendmedvetenhet och finger-
toppskänsla har förvandlat deras företag från ett 
traditionellt lantbruksföretag till en mångfacette-
rad verksamhet som spänner över flera branscher 
– deras nytänkande har gjort jordbruk glassigt och 
padel lantligt. Steget in i besöksnäringen har gjort 
företaget till ett utflyktsmål och företagarna till 
ambassadörer och samhällsbärare för sin ort.

Vi önskar er lycka till i finalen 14 oktober!

Stöd för företag 
 
Regionen har på sin hemsida samlat länkar som 
kan vara till stöd för företag. Kanske är du i behov 
av en energirådgivare eller vill veta hur du kan 
energieffektivisera ditt företag. Här hittar du  
också information om var det finns pengar att 
söka för energi- och klimatinsatser 2022.

Klimatklivet 
 
Om du brinner för hållbarhet och klimatfrågor har 
du nu möjlighet att ansöka om investeringsstödet 
genom Klimatklivet.

Klimatklivet gör det möjligt att satsa på fossilfri 
framtidsteknik och grön omställning. Det kan 
sökas av företag, kommuner, regioner och organi-
sationer i hela Sverige. Mer information hittar du 
på Naturvårdsverkets hemsida.

Företagsinformation 
 
I lokal media står det att läsa att Flens Sport och 
Hälsa AB har gått i konkurs. Detta stämmer, men 
det finns också en förening som heter Flens Sport 
och Hälsa IF som bedriver träningsverksamhet 
vid Öja företagsby i Flen. Denna förening är i full 
gång och har alltså inte gått i konkurs.

Näringslivsnytt september 2022

https://utvecklasormland.se/finansiering-och-stod/foretagsstod/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/


Nytt branschforum 
 
Turistnäringen är en viktig del i det sörmländska 
näringslivet och vi har många framgångsrika  
företag inom näringen i Flens kommun.  
 
                                 Har du ett företag inom turism- 
                                 industrin (äta, bo, resa, handla)                           
                                 och vill vara med och starta upp  
                                 ett branschforum i Sörmland?  
 
6 oktober bjuder Stua in till en uppstart på Safiren 
i Katrineholm. Följ länken för mer information och 
anmälan. 

Medel att söka 
 
Har du en projektidé som du tror kan utveckla 
landsbygden genom att skapa nya arbetstill- 
fällen, produkter eller tjänster? Då kan du ha 
möjlighet att få medel genom Leader  
Södermanland. Följande insatsområden är aktuel-
la; entreprenörskap, livskvalitet och livsstil,  
ungdomar 13-25 år och besöksnäring/turism. 
Läs mer här.

Nätverksfrukost 
 
7 oktober är det nätverksfrukost på Hjälmar- 
gården i Läppe. Huvudgäster är Jan Haraldsson 
och Magnus Danielsson som är nyligen tillträdda 
vd:ar för Voith respektive Båsenberga. 
 
Därtill en case study av Susanna Oom Samuels-
son avseende en kampanj för Vingåkersbygden.  
Anmälan sker genom denna länk.

Sverige behöver fler ingenjörer 
 
Vi kommer i början av nästa år bjuda in till infor-
mation om Tekniksprånget, en möjlighet för  
arbetsgivare att knyta an kompetens från gymna-
sieskolan. Om du är intresserad av att få prakti-
kanter redan till vårterminen går det att anmäla 
sig och införa annons senast 10 oktober. Allt går 
att läsa om redan nu på tekniksprånget.se.  
 
Tekniksprånget är en banbrytande satsning där 
privat och offentlig sektor, regering och arbets-
givarorganisationer samarbetar för att stärka 
Sveriges framtida kompetensförsörjning. 
 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
driver projektet på uppdrag av Skolverket. Tack 
vare Tekniksprånget kan ungdomar som gått ut 
gymnasiet få fyra månaders praktik hos några av 
Sveriges mest intressanta arbetsgivare.

fortsättning på nästa sida...
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Det ger en fantastisk möjlighet att få prova på ett 
toppjobb som ingenjör innan man egentligen är 
kvalificerad för det och därmed bli intresserad av 
att studera vidare till högskole- eller civilingenjör.  
 
Att ta emot praktikanter ger även arbetsgivaren 
chansen att visa sig som en attraktiv arbetsplats 
och övertyga ungdomarna om att ingenjörsyrket 
verkligen är ett toppjobb! 
 
Av de tekniksprångare som gjorde sin praktik mel-
lan höstterminen 2012 och höstterminen 2020 har 
90% gått vidare till studier inom fyra terminer efter 
avslutad praktik. Hälften av dem är unga kvinnor. 
Här sammanfattas Tekniksprånget, effekterna och 
aktörerna som gör det möjligt.

Utveckla ditt företag med mentor 
 
Hos NyföretagarCentrum Västra Sörmland kan du 
som funderar på att starta eget företag – eller 
redan har startat – få kostnadsfri rådgivning och 
information.

Nu har ni som är nystartade, eller varit igång ett 
par år, möjligheten att få coaching av en mentor 
under ett år genom NyföretagarCentrums mentor-
sprogram i syfte att utveckla företaget. 
 
Är det du eller någon du känner? Ta chansen och 
anmäl intresse till: patrik.holm@nyforetagarcen-
trum.se /072 444 79 42.

Hälsoveckan 2022 
 
För åttonde året i rad genomför Flens kommun, 
i samverkan med föreningar och andra aktörer, 
Hälsoveckan under v 39, från helg till helg. 
 
Tanken med Hälsoveckan är att genom att erbjuda 
gratis prova-på-aktiviteter inspirera våra invånare 
till att skapa nya och hälsosamma vanor. Vi ser 
hälsa i ett brett perspektiv som berör både vår 
fysiska och mentala hälsa. 
 
Att röra på sig, äta hälsosamt och att känna sig 
inkluderad och delaktig, är en sida av hälsa. Men 
hälsan kan även påverkas av sådant som berör 
och stimulerar våra sinnen som exempelvis konst, 
musik, sång, dans, kultur- och naturupplevelser.

Så ta chansen att delta och testa något helt nytt 
denna vecka! Mer information och program.

Om lokalt företagklimat 
 
Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 
företags upplevelser av att driva företag i sina 
respektive kommuner. Svaren från enkäten ger 
en bild av hur företagsklimatet uppfattas av 
företagen. Dessa räknas samman med fem statis-
tikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att 
jämföra Sveriges 290 kommuner. 
 
Resultaten i årets enkätundersökning släpptes 31 
maj. Årets ranking presenteras 28 september och 
vi kommer att återkomma kring resultatet/analys 
i nästa nyhetsbrev.
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