Sparreholmsföretagare visar upp sig
Flera lokala företag tar chansen att få visa upp sina verksamheter för politiker och kollegor när företagarföreningen i Sparreholm och Forum Flen ordnar studiebesök och minimässa. Vid minimässan för företagare och allmänhet på Sparreholms hästcenter kan
Båvens affärskvinnor notera tre nya medlemmar i sitt nätverk.

Rockelsta slott, Båvens Spinnhus, Fabriken i
Sparreholm och Resultatreklam vid Hagtorp fick
besök av politiker och företagare under dagen.
Hos Båvens Spinnhus som är granne med
Sparreholms åkeri på Östra industriområdet visar
Marianne Fröberg hela processen med ullhantering
från ull till färdigt garn.
Kör man på väg 53 öster om Sparreholm och
viker av mot Hyltinge kyrka kommer man efter
bara några hundra meter till gården Hagtorp där
Magnus och Oxana Erixon stansar, paketerar,
lagrar och distribuerar reklammaterial för andra
företag över hela landet.
- I dag får vi möjlighet att visa andra företagare
hur det är att driva företag utanför centralorten
och då får vi också andra frågor än när man visar
upp sig för allmänheten säger Magnus.

Ann-Christin Back Jansson, Christina Liedberg och
Helena Andersson Åkerberg i Båvens affärskvinnor

Kvinnokraft visas upp av Båvens affärskvinnor
som tar hjälp av varandra med saker som man
inte själva jobbar med. Det är en grupp på elva
I en lokal på Sparreholms hästcenter vid Björkhult kvinnor som tillkommit på initiativ av Christina
hålls på tidig kvällstid en minimässa där flera
Liedberg vid Vaviva Retreatcenter i Årdala.
företagare får chansen att berätta för allmänheten Helena Andersson Åkerberg är ljusarkitekt och har
om sin verksamhet.
huvuddelen av sina kunder på större orter men
ser ändå att det finns fördelar med att bo på en
Bengt Nordrup som bor i Sparreholm och har
liten ort.
måleriföretag och färgbutik i Flen visar bland
annat en målningsteknik som imiterar marmor och Under mässan får kvinnorna kontakt med ytterligare tre företagare som vill vara med i gruppen.
en dekormålning som kan lura ögat att tro
att det sitter en trälist på väggen.
Bengt berättar att
han just nu renoverar den gamla
snickerifabriken
i Skebokvarn för
att få större lager
och utställningslokal som senare
också ska kunna
användas som
försäljningslokal.

Lars Einarsson från Rådek tar chansen att dela ut
några frågor om skatteregler för att kolla vilka
företagare som kan behöva hjälp med redovisningen. Det är inte många som får alla rätt.

Flens kommun och Sörmlands Sparbank finns
också på plats. Britt-Marie Andersson gläds över
att första spadtaget tagits i kvarteret Kapellet och
berättar om de bostadsområden som är
förberedda för nybyggnad. Här i samspråk med
Sparbankens rådgivare.
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