Februari 2015

Företagarseminarium
lockade 50 personer
Lennart Wallin på Laxå kommun informerade om Laxå
kommuns upphandlingar och diskussionerna blev heta.
En önskan från företagen var att kommunen ska bryta
ner de större upphandlingarna i mindre delar för att
möjliggöra för de mindre lokala företagen att lämna
anbud. En annan önskan är att upphandlingarna
annonseras så att de lokala företagen enkelt kan se
vad som är på gång. Det förslag som vann gehör var
att använda kommunens E-postlista till företag.

Lokal entreprenör besökte skolan
Andreas Jinnestrand, fastighetsmäklare och företagare
inbjöds till Centralskolans ÅK 9 för att berätta om sin
väg i livet fram till idag. Andreas kände sig priviligierad
och tackade ja direkt. Han berättade om hur han
resonerade i samma läge som eleverna är nu och om
hur hårt arbete har lönat sig för honom. Andreas
berättade också om hur det är att starta upp och driva
företag och vad han anser vara viktiga kvalitéer när
man anställer medarbetare. Han poängterade även att
det aldrig är för sent att studera vidare men det
viktigaste av allt är att sätta tydliga mål i livet.

Kommande företagarluncher
Den första måndagen varje månad kl. 12 -13
arrangerar Laxå Rotaryklubb och Laxå kommun
företagarluncherpå Rastpunkt i Laxå. Alla företagare,
företagsrepresentanter och andra intresserade är
välkomna att delta på dessa luncher som alltid
innehåller ett intressant föredrag. Boka in följande
måndagar i din almanacka:
2 mars, Handelskammaren Mälardalen berättar om
projektet ”arbetsmarknadskunskap i skolan”.

för företagen i Finnerödja. Enklare förtäring för 89 kr
serveras i NTO-lokalen.

Kontaktmässa i april
Den 8 april arrangerar Laxå kommun en kontaktmässa
i Bergfästet. Företagarna ges här möjlighet att på en
och samma dag träffa företrädare från banker, Almi,
Region Örebro län, Handelskammaren, Entreprise
Europe Network, Inkubera, Sience Park, Sydnärkes
Byggförvaltning, Sydnärkes miljöförvaltning m.fl. Utöver
mässan så bjuds det på en intressant föreläsning och
mingel med tilltugg. Boka in 8 april i almanackan redan
nu.

Ung sommarlovsentreprenör
Nytt projekt som vänder sig till laxåelever 16 – 18 år.
10 ungdomar kommer att få delta i projektet. Ansökan
till kommunen skall vara inne senast 15 april. Målet
med projektet är att locka fram entreprenörskapet hos
ungdomarna och att de på sikt vill starta eget företag i
kommunen. Ni som vill veta mer eller på något sätt
stödja projektet kan kontakta Mattias Bruus,
mattias.bruus@webino.se eller Mats Fransson,
mats.fransson@laxa.se.

13 april, ”ny väg till OBH Nordica” Denna gång träffas
vi i NTO-lokalen i Finnerödja för att bli mer tillgängliga
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