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Företagsklimatet
förbättras ytterligare
Den 24 maj fick vi ett positivt besked när Svenskt
Näringsliv släppte delar av resultatet från
enkätundersökningen av företagsklimatet i Sveriges
kommuner. Bland annat släpptes det sammanfattande
omdömet som har stor betydelse för rankingen som
kommer i höst. Laxå kommun tar ytterligare ett kliv
uppåt och får det näst bästa resultatet i Örebro län och
betydligt högre än riksgenomsnittet. Vi jobbar dock
vidare för att ytterligare förbättra företagsklimatet.

Sommarlovsföretagare 2016

OBH Nordica lämnar Finnerödja

Måndag den 13 juni startade årets projekt
sommarlovsföretagare upp. I år har vi tio
entreprenöriella ungdomar som startar och driver ett
fiktivt företag under fyra sommarlovsveckor. Det är ett
brett spektra av företagsidéer som presenteras i år.
Vem vet? Om några år kanske någon eller några av
affärsidéerna är riktiga företag som skapar tillväxt och
arbetstillfällen i vår kommun?

Vi har fått ett tråkigt besked från Finnerödja. OBH
Nordica kommer att flytta sitt lager från Finnerödja till
DHL:s lager i Örebro. Flytten kommer att ske första
kvartalet 2017. Orsaken till flytten är att OBH Nordica
köptes upp av ett franskt företag, Groupe SEB i höstas.
Företaget hade sedan tidigare stora varumärken inom
samma segment, bl.a. Tefal och Rowenta som ska
inrymmas i lagret.

Örebros bästa badstränder
Text från Laxå kommuns sommarkampanj:
"Ibland kan det kännas långt till närmaste badstrand,
speciellt om du bor i Örebro- och Kumlatrakten. Men
om du bara lyfter blicken lite söderut finns några av
inlandets längsta och vackraste sandstränder bara en
dagsutflykt bort. I Laxå kommun väntar många
barnvänliga badplatser med kristallklart vatten på dig.
Ladda matsäcken gör du enklast i Laxå, Finnerödja
eller Sannerud. Och blir det svårt att hinna hem till
kvällsmaten finns flera bekväma alternativ i
Laxå.Välkommen på en skön badutflykt!”
Gilla gärna kampanjen på
www.facebook.com/badaitiveden

Beskedet känns tråkigt och vi tänker i första hand på
personalen, men också på Finnerödja som ort och hela
kommunen som tappar en arbetsplats och ett välkänt
varumärke. Personalen är erbjuden att följa med till
Örebro och många kommer säkert att göra det.
Skälet till att Groupe SEB valde att flytta var att
företaget inte vill äga sina lokaler utan man vill hyra in
sig hos ett logistikföretag. I Örebro fanns en färdig
lösning, som inte krävde byggnationer och som
dessutom rymmer samtliga varumärken.

Glad sommar!
Laxå kommun vill avslutningsvis önska er alla en skön
och avkopplande semester! Vi är stolta över att ha så
många duktiga företagare i kommunen och vi ser fram
emot en spännande höst.
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