Maj 2016

Näringslivsdagen
lockade 100 besökare
Näringslivsdagen blev som vanligt välbesökt, ca 100
besökare kunde räknas in. En av höjdpunkterna var
paneldiskussionen som leddes av Andreas
Jinnestrand. Jesper Kilander på Esab och Håkan
Larsson på Laxå Special Vehicles såg båda framtiden
an med tillförsikt. Tillgången på kompetens anses vara
den viktigaste tillväxtfaktorn. Laxågallerian berättade
om sina lokaler som fylls på snabbt och Calovea Motor
säljer bilar så bra att man behövt nyanställa.

Bo Rudolfsson har ordet

Turistsäsongen rivstartade

Vill ditt företag ha besök av företrädare från
kommunen? Vi vill gärna besöka så många företag
som möjligt. Dels är det viktigt för oss att träffa
företrädare från näringslivet men också lärorikt genom
att vi lär oss mer om företagens produktion av varor
och tjänster. Vi vill också ha era åsikter om hur
kommunen kan bli bättre i företagarfrågor. Är du
intresserad så kan du kontakta mats.fransson@laxa.se
så bokar vi ett besök. Vänliga hälsningar! Bo
Rudolfsson, KS ordförande

Lagom till Kristi Himmelfärdsdag kom sommaren lite
oväntat snabbt och hängde kvar i nästan en vecka.
Våra campingplatser fylldes på mer än normalt vid
denna tid på året och många inledde badsäsongen
rekordtidigt.

Laxå Special Vehicles växer
Laxå Special Vehicles växer i Laxå. Redan idag är man
110 anställda och det finns goda förutsättningar att
fortsätta växa de närmaste åren. LSV har nyligen
avtalat med Esab om en verkstadshall (gamla HAV) på
nästan 7 000 kvm där man kommer att förlägga
tillverkning för att klara en kapacitetsökning för ökade
volymer i framtiden. Vår ambition är att LSV ska växa.
Vi vill vara en tillgång för hela kommunen. Går allt som
vi hoppas och tror så kommer vi att växa med
ytterligare ett tjugotal personer de närmaste åren,
säger VD Håkan Larsson.

Länsstyrelsens arbete med iordningställandet av
entréerna i Tivedens nationalpark fortskrider även
denna sommar. Allt ska vara klart under 2017.
Lördag 7 maj var det fullt på parkeringen vid
huvudentrén redan vid 11-tiden och många parkerade
istället vid Vitsand. På helgerna finns nu Tivedens
Guider på plats mellan 11.00 och 16.00 för att
informera besökarna.

Företagarluncher
Sista företagarlunchen för sommaren är måndag den
13 juni. I juli och augusti gör vi ett sommaruppehåll. I
höst är det bra om ni bokar in måndagarna: 5
september, 3 oktober, 7 november och 5 december.
Tid och plats för luncherna är Rastpunkt, kl. 12 – 13.
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