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Folkfest när Netto
öppnade
Laxåborna gick ”man ur huse” när Netto slog upp
portarna torsdagen den 17 november. En efterlängtad
etablering för många som länge önskat att Laxå skulle
få fler livsmedelskedjor. Många ser också Netto som ett
bra komplement till vår fina och välutrustade ICA-butik i
centrum. Netto kommer att bli ytterligare en anledning
till att få trafiken på E 20 att stanna i Laxå. I
förlängningen är det vår förhoppning att fler stopp även
ger verksamheterna på torget en bra utveckling. Det är
därför viktigt att vi fortsätter utveckla infarten från E 20
till centrum, men även torget som handelsplats.

Upptäck Tiveden 2.0
Laxå kommun har beviljats EU-stöd från Leader
Mellansjölandet och Jordbruksverket. Tillsammans
med kommunens egen finansiering är budgeten på 1,1
miljoner. Utvecklingsprojektet, som vi kallar ”Upptäck
Tiveden 2.0” syftar till att få fler turister att besöka
kommunen och att få fler övernattningar. Syftet är att
bidra till landsbygdsutveckling och stödja den
småskaliga besöksnäringen i Tiveden. En stor del av
satsningen är att utveckla webbplatsen tiveden,se och
lanseringen beräknas ske i slutet av januari. Därefter
börjar arbetet med att översätta och publicera på
engelska, tyska och nederländska.

Slutetappen på resecentrum är
finansierad
Laxå kommun beviljades 100 % finansiering av medel
ur potten för de så kallade citybanemedlen. Kommunen
kan nu slutföra arbetena vid vårt resecentrum, dels
iordningställandet av det gamla godsmagasinet i
stationshuset där Laxå modelljärnvägsförening har
stora planer på samla kommunens järnvägshistoria i
lokalen. Bland annat genom att bygga Laxå bangård
som modell från 1950-talet.

Bidraget ska också räcka till inglasning av
cykelparkeringen. Parkeringen glasas in som
väderskydd för cyklar samt för resenärer som väntar på
bussen.

Gilla vår nya Facebook-sida!
Laxå kommun har startat en Facebook-sida där vi
löpande kommer att presentera nyheter om näringslivet
i kommunen: www.facebook.com/laxanaringsliv

Upphandlingar på gång
AB Laxåhem bjuder inom kort in till anbudslämning för
uppförandet av marknära lägenheter i centrala Laxå.
Vid eventuella frågor maila
mattias.loostrom@laxahem.se
Laxå kommun kommer inom kort med inbjudan att
lämna anbud på invändig ombyggnad av
godsmagasinet i stationshuset. Anbudsunderlag
rekvireras från Laxå kommunfastigheter AB, Box 40,
695 21 Laxå eller via mail, olof.nilsson@laxahem.se.
Sök även andra aktuella upphandlingar på
www.opic.com
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