april 2016

Laxå Näringslivsdag
Den 2 maj kl. 12 – 18 ses vi i Bergfästet!
Har du inte anmält dig ännu så har du möjlighet att
göra det senast den 27 april.
Lunchmingel, kontakttorg med utställare som Almi,
Handelskammaren, Region Örebro län, Svenskt
Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Business Region
Örebro, Inkubera, Swedbank, Örebro Airport m. fl.
Föreläsningar om varumärkets kraft, paneldiskussion
med representanter från kommunens näringsliv.

Annonsera gratis på Objektvision

Ny butik på Järnvägsgatan

Du som äger en fastighet med kommersiella lokaler
ska absolut komma på Näringslivsdagen. Business
Region Örebro, som Laxå tillhör, finns på plats och
informerar om ett nytecknat avtal.

Ytterliggare en livsmedelsbutik med orientaliskt
sortiment öppnar i Laxå. Vid månadsskiftet april/maj
beräknas portarna slå upp i hörnet av Postgatan och
Järnvägsgatan.

Nya lägenheter på Postgatan

Biljardsatsning

JIPA Fastigheter har nu byggt två nya lägenheter på
Postgatan. Patrik och Jimmy ser positivt på
investeringen som ger en exteriör försköning och bra
lägenhetsstandard i ett bra läge. De ser också fram
emot att få bidra till ett bättre helhetsintryck av
huvudgatan mellan torget och resecentrum. En
bygglovsansökan är på gång för att bygga ytterligare10
nya lägenheter i gamla färgbutiken.

Aboud Ibrahim har hyrt en större lokal i Laxågallerian.
Planen är att bland annat att locka skandinaviska
biljardtävlingar till Laxå. Abbe kommer också ha ett
café med bland annat färskpressade juicer.

Hamnbutiken utökar
Etableringen i nya Laxågallerian blev lyckad för Wafi
Almehesen. Wafi har redan efter en månad skrivit nytt
kontrakt om en dubbelt så stor lokal. Utökat sortiment
med bland annat mer frukt och grönt samt husgeråd.

Sjöbod nr 7 satsar
Bygglov är klart för en två gånger så stor butik och till
hösten är den nya delen klar. Butikens ägare, Maria
Thor, kommer ha ett betydligt större Ernst-sortiment
samt mer leksaker, heminredning och delikatesser.
Runt hälften av omsättningen kommer från E20resenärer.
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