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Laxå kommun får bättre
betyg av företagen
I det samlade omdömet av företagsklimatet i Svenskt
Näringslivs enkätundersökning ger företagen Laxå
kommun ett betydligt bättre betyg än tidigare. Vi
passerar riksgenomsnittet för första gången. Vi har
fortfarande mycket att jobba på innan målet ”topp 100”
är nått. Men årets betyg visar att vi är på väg åt rätt
håll. Nu väntar vi med spänning på rankinglistan som
publiceras i september. Följ länken för ett tydligare
diagram. Företagsklimat

Stöd till företag

Bilbesiktning i Laxå

Den 1 januari 2015 övergick vissa företagsstöd från
Länsstyrelsen i Örebro län till det nybildade Region
Örebro län, tidigare Landstinget och Regionförbundet.

Nu är det klart att vi får bilbesiktning i Laxå. Företaget
heter ClearCar AB och kommer att etableras i lokalerna
hos OK/Q8 vid E 20 i Laxå. Vi räknar med att
verksamheten ska vara igång någon gång under
hösten.

De stöd som berörs är:
Innovationsbidrag 45 %, offensiva satsningar på
produkter och tjänster med stor marknadspotential,
projekt och tjänster för hållbar tillväxt.
Investeringsbidrag 25 %, maskiner, inventarier,
byggnader, produktutveckling, design och patenthjälp.
Microbidrag till små företag 50 %, produktutveckling,
marknadsföring vid nystart, maskiner och inventarier,
design och patenthjälp.
Konsultcheck 50 %, för t.ex. marknadsföring, skapa
hemsida m.m.
Stöd till kommersiell service 50 %, Bygg- och
ombyggnationer, utrustning, inventarier och utbildning.
OBS! De stöd som ingår i landsbygdsprogrammet
berörs inte, utan kommer även framöver att hanteras
av Länsstyrelsen.

Nytt företag i Finnerödja
H-Flex har köpts upp av Anders Gruffman och Mikael
Eriksson. Verksamheten har tidigare funnits i
Töreboda. H-Flex tillverkar flexibla lösningar på ställ för
upphängning av slang och kättingar m m.
Verksamheten är förlagd till MMA Fastigheter (gamla
Gordons lokaler). MMA Fastigheter har förövrigt fått fler
hyresgäster, men fler är välkomna.

Trevlig sommar!
Laxå kommun önskar alla företagare,
företagsrepresentanter och övriga läsare av
nyhetsbrevet en riktigt trevlig sommar och en skön
semester. Nästa nyhetsbrev kommer i aug/sept.
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