Mars 2015

Laxå kommuns
näringslivsdag
Den 8:e april kl. 12. 00 – 18.00 arrangerar vi
en spännande näringslivsdag i Bergfästet!
Förutom föreläsaren Gunnel Ryner så får du
träffa regionala företrädare från de flesta
organisationer, banker, kommunpolitiker och
kommunala myndigheter.
Missa inte detta tillfälle!
Välkommen!

Se möjligheterna!
Vi samlar alla intresserade företag, näringsidkare, organisationer, nämnder, Svenskt
Näringsliv, ALMI, EEN (Enterprise Europe
Network), Region Örebro län,
Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum,
Swedbank, Sydnärkes Byggförvaltning,
Sydnärkes Miljöförvaltning, m.fl, till en
Näringslivsdag i Bergfästet, Laxå.
Vår ambition är att skapa en miljö som säkrar
och utvecklar företagandet i kommunen, samt
göra det möjligt att konkurrera på marknaden
även i framtiden.
Det är ingen nyhet att ”nätverkande”, är en
viktig konkurrensfaktor för att utveckla sig
inom i stort sett alla områden. Samtidigt har
inte alla samma möjlighet till att avlöna alla
funktioner som behövs. Därför är det viktigt att
titta på om det finns andra sätt att utväxla
resurser tillsammans.
Laxå kommun har bl.a. genom olika
etableringar runt E 20 fått ett annat, positivt
anseende. Detta har ökat intresset för

kommunen både när det gäller logistik och
miljö.
Men det gäller inte bara att sitta och titta på!
Därför vill vi skapa bättre förutsättningar för
de som bedriver någon form av verksamhet i
Laxå kommun.
Under dagen kommer vi på vårt kontakttorg
att erbjuda den hjälp du behöver. Som
framgår av inbjudan är det redan många som
anmält sitt deltagande med information eller
samtal på torget. Vi nöjer oss inte med detta
utan vill ha fler, vilket vi i stort sett redan fixat.
Här finns något för alla!
Om vi ser till att ha alla kontakter som
kommunen kan erbjuda på plats under
eftermiddagen, så tycker vi att det är viktigt att
även du närvarar. Ge träffen din syn på det
hela! Hämta den hjälp du behöver från någon
annan som närvarar på träffen!
Anmäl dig snarast! Ta med din organisation,
så blir vi fler! Du betalar lunchen och drycken,
vi står för resten!
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