Februari 2016

Gamla Mat-Xtra blir
Laxå Galleria
Laxåborna Greger Wintercorn, Tomas Jansson och
Mattias Bruus har förvärvat den gamla
konsumfastigheten på torget i Laxå. De köper
fastigheten för att de tror på en utveckling av handeln
kring torget. Den nya infarten var avgörande för deras
beslut. Flera verksamheter har redan anmält intresse
att flytta in i lokalerna, bl.a. en orientalisk
livsmedelsbutik. Laxå Galleria blir det nya namnet på
lokalen.

Företagarseminarium
Välkommen till företagarseminariet den 9 mars, kl.
15.00 – 18.00 i Kunskapens Hus. Drop in fika från
14.30.
Som du redan kanske noterat har vi just startat en
process för att ta fram ett platsvarumärke för hela den
geografiska platsen Laxå kommun. Syftet är att
utveckla bilden av Laxå och målet är att under 2016 ta
fram ett starkt och attraktivt koncept för marknadsföring
av Laxå. Ett platsvarumärke ägs inte av någon men
alla som bor och verkar inom Laxå kommun skapar det
tillsammans. Nu är det dags för företagarna i Laxå
kommun att dra sitt strå till stacken. Anmälan senast
1 mars till Mats Fransson mats.fransson@laxa.se eller
Hans Traav hans.traav@laxa.se.

Påminnelse om enkäten
Vi vill också påminna om att ni fyller i Svenskt
Näringslivs enkät om företagsklimatet i kommunen.
Enkäten är viktig för oss. Era svar hjälper oss att se
vilka områden vi kan förbättra oss inom. Det tar inte
lång stund att fylla i enkäten så vi är tacksamma om ni
vill ta er den tiden.

Boka in följande företagarträffar
Nästa företagarlunch är den 7 mars, kl. 12 på
Rastpunkt. Företagarseminariet är den 9 mars kl. 15 –
18 och Näringslivsdagen är den 2 maj, kl. 12 – 18.
Boka in dessa dagar redan nu i almanackan.

Vi välkomnar nya företagare
Revelbadets Camping har fått nya ägare. Magnus
Rinne har redan lämnat över till de nya ägarna Lars
Lindberg och Ann-Christine Jernsbo från Mjölby. Lasse
och Anki, som de kallas, hälsar alla gamla och nya
gäster välkomna.
”Asil Livs”, orientalisk livsmedelsbutik öppnar inom kort
i Glasmästeriets gamla lokaler på
Postgatan/Järnvägsgatan. De får tillgång till lokalen
den 1 mars och kommer då att börja med att bygga om
lokalen för att senare under månaden slå upp portarna.
Ytterligare en orientalisk livsmedelsbutik öppnar 1 mars
i Laxå Galleria ”MatXtras” gamla lokaler. Butikens
namn är ”Hamnbutik” och kommer att vara placerad
mot torget i den främre delen av lokalerna.
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