Anteckningar från gemensamt föreningsmöte med FF och
Sparreholm Företagarförening på Björkhults Konferenscenter 2017-02-21.
Närvarande: medlemmar från SFF och FF 28 st. plus 8 gäster och 3 talare (se bif. lista)
1. Ordförande Christer Jönsson hälsade alla välkomna till mötet och särskilt kvällens
talare Rolf Lydahl, Hanna Larsson och Joakim Andersson.
2. Mötet godkände kvällens agenda som började med att vår värdinna, Anna Karinen
tillika ägare av Sparreholms Fastighets AB med huvudkontor i Stockholm berättade
om allt som händer på slottet med muséer och olika events, framför allt inom
hästsport. Även uthyrning av konferenser ingår i konceptet. Hon nämnde också att
hon är engagerad inom den nukleära världen.
3. Därefter fick vi höra om Forum Flens verksamet och mål genom ordförande Hanna
Larsson och Joakim Andersson, samordnare i styrelsen FF.
Ledordet heter; ”Samverkan”. Uppdraget från medlemmarna är att samverka med
olika företag för bl.a. idéutbyten, gemensamma erfarenheter och skapa nya affärer.
Föreningen har idag drygt 100 medlemmar från olika branscher och kompetenser.
Föreningen ska också vara en port till kontakter runt om i övriga regioner med extra
fokus på KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker). Man har också en välfylld mötesplan
under 2017.
Efter en givande Näringslivsdag i höstas planeras nu för en ny sådan under året.
4. Rolf Lydahl informerade om att skapa ett nytt kvinnligt nätverk i Sörmland efter idén
om PfB (passion for business) som liknar BNI:s upplägg, (som f.ö. är världens och
Sveriges största kvinnliga nätverk). Man tänker bjuda in kvinnor från Stockholm med
buss till Flen för att gå en styrelseutbildning med studiebesök och mingel där bl.a.
Christina Jutterström deltar. Syftet är att skapa 60 nya Ambassadörer i Stockholm.
Rolf kommer att ha ett ansvar för detta projekt.
Rolf gjorde också en presentation av de nybyggnadsplaner som finns för centrum i
Flen och som är tänkt att presenteras för kommunen i slutet på året. Han fick också
lite draghjälp av ett 9 minuter långt inslag om detta projekt i SVT Sörmland 20
februari.
5. Under matpausen fick mötet i uppdrag att i olika grupper från såväl Sparreholm- som
Flen-företagare diskutera hur vi gemensamt kan skapa mer energi, bättre idéer om
utveckling och utbyte i allmänhet. De tre frågorna med sammanställning av svaren
framgår av bifogad bilaga.
6. Väl mätta och belåtna fick deltagarna ta del av Sparreholms ambitioner att växa
genom att lyssna till Uno Gustafssons beskrivning av läge och framtid. Genom bl.a.
påverkan av arbetsgruppen i Bygderådet i Sparreholm pågår arbetet att få igång
försäljning och byggandet av ett fristående Seniorboenden med låghus i kv. Kapellet
(mittemot Folkets Hus). Arbetet beräknas ta fart under senvåren men redan nu har
det sålts ett hus.
Även planeringen av ett nybygge på Hyltingestrand pågår för fullt med tidplaner och
samråd med kommunen kanske senare i år.

Uno betonade även vikten av att detta fortsätter så att fler kan flytta hit och arbeta.
Hela Flens kommun präglas nu av en optimism för nyskapande företagande som ska
leda till en positiv framtid för både Sparreholm och hela Flens kommun.
7. En avslutande punkt i allt detta positiva arbete som pågår och vi fått information om
passade Christer Jönsson på att utse Årets företagare som välförtjänt gick till
Sigridslunds café och handelsbod med Åsa, Conny och Marcus i spetsen.
8. Summering av idéer från mingel i pausen bifogas separat.
Avslut och tack för i kväll önskade ordförande Christer.
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