
Världens musik & mat är tillbaka i Stenhammars 
slottspark, söndag 12 september 2021. Med 
reservation för eventuella restriktioner. 
Läs mer på hemsidan
www.stenhammarsgods.se/musik-mat

Näringslivsnytt
Ett nyhetsbrev från Näringslivskontoret i Flens kommun
Maj 2021

Nöjd Kund Index och Svenskt Näringsliv

I april kom resultaten för årets NKI, företags syn på kommunens myndighetsutövning gällande miljö-, 
livsmedels-, bygg- och serveringstillstånd. Flens kommun har förbättrat sitt betyg något, från 67/100 till 
71/100, vi fortsätter vårt förbättringsarbete för bättre samverkan inom kommunen.

Den 25 maj kl. 09.00 släpper Svenskt Näringsliv resultaten av enkäten om kommunens företagsklimat, en 
attitydundersökning som genomförs varje år. Enkäten ligger till grund för den rikstäckande ranking som 
publiceras i september.

Region Sörmland och dess nio kommuner har genomfört en undersökning 5 -19 maj för att bättre kunna 
analysera effekterna av pandemin som drabbat oss alla det senaste året.
Vill passa på att tacka alla som svarat på denna enkät!

Omorganisation - ny personal

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en 
omorganisation kring myndighetsutövningen där 
Axel Wevel är ny tf chef för myndighetsutövningen 
inom plan, bygg och miljö, välkommen och lycka till 
Axel!

Kommunen har öppnat ett kontaktcenter där 
medborgare och företag lättare ska kunna få svar på 
sina frågor och följa ev. ärenden de har i kommunen. 
Ansvarig för detta är Sanna Öhlin och vi önskar även 
henne välkommen och lycka till med uppdraget.

Turismsäsongen drar igång!

Pernilla, Marcus och Ebba åker denna vecka (17 
-21/5) runt och fyller på våra infopoints med nytt 
material inför säsongen.

Vi öppnar upp Turistbyrån i Hälleforsnäs lite 
försiktigt torsdag den 20 maj, vi följer noga de 
rekommendationer Folkhälsomyndigheten och 
regionen föreslår och ber samtidigt våra besökare 
att respektera de restriktioner som gäller och att 
hålla avstånd för att förhindra ytterligare spridning 
av Covid-19.

Följ oss gärna på visitflen.se

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

Försiktig optimism

Just nu råder en försiktig optimism kring återstarten 
av samhället efter Covid-19.

Fler förfrågningar kommer om företagsetableringar 
och fler ansökningar om bygglov rapporteras från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med önskan om en trevlig smittfri sommar!
Håll i, håll ut, håll avstånd och håll er friska!
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