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Näringslivsdag 13/10
Ett stort tack till alla deltagare vid 
Näringslivsdagen på Skjortan i 
Flen den 13 oktober 2015. Ett 
stort tack också till Forum Flen, 
Handelsbanken och Sörmlands 
sparbank som gör det möjligt att 
genomföra dessa dagar. 
En sammanfattning av alla de 
förslag på framtida samverkan 
som kom in har skickats ut till 
samtliga deltagare och även till 
alla de som får detta nyhetsbrev. 
Förslagen skall diskuteras i 
samråd med företag, politiker 
och tjänstemän och ligga till 
grund för framtida 
verksamhetsplan och 
handlingsplan.

NFC - Coompanion
En gång i månaden finns 
Nyföretagarcentrum och 
Coompanion på Skjortan i Flen 
för Drop-In-rådgivning för dig 
som går i tankar att starta eget 
eller utveckla ditt företag. De är 
där mellan kl.10 -15 och tiderna 
för våren 2106 är; 18/1,29/2, 
21/3, 18/4, och 16/5. 
Välkommen!

Idrottsgala i Flen
Den 12 februari 2016 kommer 
årets Idrottsgala att arrangeras 
på Skjortan i Flen. 
På kommunens hemsida, under 
Uppleva & Göra finns mer 
information om hur du kan 
nominera, vilka kategorier som 
finns och hur röstningen går till. 
Vem vill du nominera till årets 
prestation eller årets lag? 
Gå in på hemsidan www.flen.se 
och läs mer. 
Välkommen till galan i februari!

 

 

  

Morgonsoffa
Fredagen den 4 oktober 
arrangerades Morgonsoffan på 
Skjortan i Flen. 
Ett lyckat arrangemang där Aram 
Barawe, Migrationsverket, Itte 
Weidmann, Sagostigen och Karin 
Tibbelin, planarkitekt på 
kommunen var gäster i soffan 
Hos Julia

TURÖP
Detta är namnet på det projekt 
som lett till att Flens kommun är 
en av tio pilotkommuner i landet 
som deltar i Tillväxtverkets 
satsning på stärkt lokal 
attraktionskraft.  
Pernilla Hagström är 
projektledare för detta projekt 
som ska leda till utökad 
besöksnäring och bättre 
handläggning i ärenden som  rör 
etableringar inom 
besöksnäringen. Löpande 
information kommer att ges via 
detta nyhetsbrev.

Fest i Flen!
Forum Flen och Näringsliv, 
Turism och Service (NTS) 
kommer inom kort att presentera 
ett upplägg för Fest i Flen 2016. 
Datum och plats är klara men 
innehållet presenteras snart via 
kommunens hemsida och andra 
mediakanaler. 
Den 20 -21 maj 2016 är det tänkt 
att Fest i Flen ska äga rum på 
Prins Wilhelms Torg och 
Violtorget i Flen. 
Vi återkommer med fler nyheter 
kring detta.

ALMI
Med en innovationscheck på 100 
000 kronor kan du köpa extern 
hjälp för att komma igång med 
ditt innovationsprojekt eller vill du 
att ditt företag ska växa och 
komma ut på den internationella 
marknaden, gå in på ALMIs 
hemsida, 
www.almi.se/Stockholm-
Sormland och läs mer om detta.

Årets ambassadör!
Grattis Itte Weidmann som 
utsågs till Årets ambassadör i 
Flens kommun av Forum Flens 
medlemmar och fick sin 
utmärkelse på Näringslivsdagen 
den 13 oktober.

Vintertid
Ljusare på morgonen, mörkare 
på kvällen - tänd ett ljus! Inte bara 
nu till Alla Helgon utan tänd ett 
varje kväll! 
På återseende!

Mikael Larsson 
Näringslivschef 
Tel: 0157-43 01 40
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