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2006! -Ett bra år för Laxå?
Låt oss hoppas att 2006 blir ett bra år för Laxås företag. 2005 blandades av glädje och förtvivlan. När Burger King
slog upp portarna i somras var glädjen stor. Huspriserna började stiga och förväntningarna hos befolkningen ökade. Den senare delen blev dock mindre lyckosam och de dystra beskeden kom på löpande band, ABB:s flytt till
Västerås, Hasselfors Gardens flytt till Örebro, Hasselfors sågverks varsel och Konsums beslut att lägga ner verksamheten i Laxå. Trots detta var 2005 ett bra år för de flesta av våra företag. Konsumfastigheten är i skrivande
stund förvärvad av Laxåentreprenören Bengt-Göran Fredriksson som kommer att öppna en ny matbutik i lokalerna och nu måste vi se framåt med en positiv inställning. 2006 löper E 20-projektet på i fortsatt bra takt med fler
investeringar och först ut är färdigställandet av de båda busshållplatserna och Patrik Harléns stora projekt Laxå
Gym & Bowlinghall. Witterstrands har kommit igång med produktionen av ett stort antal nya kylda färdigrätter
och försäljningen har startat mycket bra.
Lars-Göran Eriksson ordf. Näringslivsrådet

KY-utbildning i Laxå
Med erfarenhet från de KY-utbildningar i
Industriell Automation som genomförts i
Laxå under åren 2002-2005 samt de behov
av kvalificerad arbetskraft som industrin behöver gör nu
Stiftelsen för Kvalificerad Yrkesutbildning i Mellansverige,
SKY, en omfattande satsning på utbildningar inom teknikområdet. Programmet omfattar 3 huvudlinjer, med en
gemensam industriteknisk basutbildning. Basutbildningen
genomförs i Laxå och Örebro och två av huvudlinjerna har
också Laxå som bas. Dessa är inriktning mot allmän industri med två utbildningsgrenar; robot-och automationstekniker och produktionsutvecklare, samt mot plast- och polymerbranschen; processtekniker och produktdesigner. Den
tredje inriktningen är mot stål och metallindustrin; processtekniker och materialdesigner, som genomförs i Hällefors.
Utbildningarna omfattar 80-85 KY-poäng. Den industriella
basutbildningen är på 40 poäng. Möjlighet finns för studerande med erfarenhet från industrin att genom validering gå
direkt till specialistutbildningen utan att behöva gå basåret.
Företagsanknuten deltids- och distansutbildning erbjuds
också för att elever ska kunna kombinera arbete och utbildning. För utbildningarna krävs hög kvalité och i enlighet
med KY-myndighetens krav är näringslivets engagemang
viktigt, inte minst vid genomförandet i Lärande i Arbete,
LIA, som är en viktig del av utbildningen. Näringslivets
representation i de ledningsgrupper som följer utbildningarna är också viktig. Utbildningssatsningarna passar bra ihop
med Laxås näringslivs kompetens. Utbildningen kommer
att starta den 4 sept. med sista ansökningsdag den 29 maj.
Mer info finns på www.skyframtidsutbildning.com. Som
stöd för utbildningen till robot-och automationstekniker i
Laxå har ABB donerat en avancerad robotsvetsstation.
Denna utnyttjas också av gymnasieskolans industriprogram
i Laxå.

Ny resurs på utvecklingsenheten
I december 2005 beviljades Laxå kommun medel av
Länsstyrelsen i Örebro län för att anställa en extraresurs
för näringslivsutveckling i kommunen. I januari anställdes Tommy Ericsson. Tommy är uppväxt i Laxå och har
lång erfarenhet av arbete inom näringslivet, både nationellt och internationellt. Tommy kommer senast från
Esab där han jobbat i 25 år. Den sista tiden som ansvarig
för automationsverksamheten globalt.
Tommy jobbar med affärsutveckling och driver flera projekt för att fler företag ska etableras eller nystartas i kommunen. Dessutom jobbar Tommy tillsammans med en
grupp företag inom Köpmannaföreningen för att lyfta
handeln i Laxå. Tommy tror på Laxå och tycker att det
geografiska läget intill E 20 och västra stambanan, mitt
emellan Stockholm och Göteborg borgar för att vi med
gemensamma krafter ska lyckas få en bra utveckling i
framtiden. Tommy poängterar också att vi kommer att
kunna dra nytta av de duktiga företag vi har i kommunen.
Många företag har unik kompetens och stora utvecklingsmöjligheter trots hård konkurrens från omvärlden. Företagens kompetens är ofta en viktig anledning till att ett nytt
företag etablerar sig.
När man jobbar för nya företagsetableringar är helheten
viktig. Det totala serviceutbudet i kommunen påverkar
även företagare i sitt val av etableringsort. Boende, skola
och barnomsorg samt fritid och kultur är viktiga verksamheter för vår attraktionskraft av nya företag och nya invånare.
E-post: tommy.ericsson@laxa.se
Telefon: 0584-47 32 95
eller 070-688 88 09.

Laxå kommun, Utvecklingsenheten, 695 80 Laxå, Telefon: 0584-47 31 00, Fax: 0584-107 41
E-post: mats.fransson@laxa.se, Internet: www.laxa.se
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Nya Företag
Bowlinghall i Laxå!

Ny livsmedelsbutik!

I vår startas byggnationen av Laxå
Bowling & Gym. Entreprenören
bakom satsningen är Laxåkillen Patrik Harlén som idag driver bensinmack med restaurang och servicebutik i Finnerödja samt en automatstation i Vretstorp. Bowlinganläggningen kommer att
ligga vid E 20 nedanför Rastpunkt Laxå och Burger
King. I lokalerna kommer även frisörsalong, servering och massör att inrymmas. Patriks drivkraft
ligger i att göra något för Laxå. Patrik tror på kommunens framtid och räknar med att placeringen vid
E 20 kommer att innebära en exponering som hjälper till att sälja anläggningen. Närheten till Rastpunkt Laxå med hotell och restauranger m m förstärker också konceptet för hela området kring E 20.
Hotellets gäster får nu fler aktiviteter när de är lediga. Patriks förhoppning är också att företagen i kommunen kommer ställa upp och använda anläggningen. Patrik är öppen för idéer om hur företagen ska
kunna nyttja anläggningen och har själv en tanke om
företagsbowling.

Entreprenören Bengt-Göran Fredricsson är åter på hemmaplan och
öppnar i maj en ny livsmedelsbutik i
före detta Konsums lokaler i Laxå.
Spekulationerna var många vad om
vad som skulle hända med lokalerna efter nedläggningen och oron i samhället var stor för att lokalerna skulle stå tomma.

RELFAB AB etablerar sig i Laxå!
Styrelsen för RELFAB AB har beslutat att etablera
verksamhet i Laxå. RELFAB AB startades i Tidaholm 1981 och är idag verksamt inom legotillverkning, målningsteknik, och automation. Bolaget sysselsätter idag ca 17 personer, är preffered supplier
till ABB och har dessutom ett nära samarbete med
ANDON i Örebro. Bland övriga större kunder kan
nämnas Volvo, Autoliv och Schur Packaging Systems.
Under året har bolaget utökat verkstadslokalerna i
Tidaholm och genomfört ett flertal investeringar.
Genom etableringen i Laxå så kompletteras RELFAB´s befintliga verksamhet med ytterligare resurser inom mek/el-konstruktion, service, utbildning,
programmering, montage m m. Verksamheten i
Laxå kommer att bedrivas under namnet RELFAB
Engineering AB och beräknas inom ett år sysselsätta
5 - 10 personer.

Perssons Glas blir Nerikes Glas!
Marco Jämsä och Sören Kemmer är nya ägare till
Perssons Glas i Laxå. Marco och Sören har bytt
namn på företaget till Nerikes Glas. Dessutom har
man redan gjort en satsning genom att utöka lokalytorna för verksamheten. I nästa nummer av näringslivsinfo gör vi en intervju med de nya ägarna.

Bengt-Göran, varför blev det just Laxå?
- Det allra främsta skälet är att här bor jag, här trivs
jag och här kommer jag att stanna. Och självklart
tror jag på idén, säger Bengt-Göran som ju är bekant
för de allra flesta då han drev dåvarande ICAToppen under sju år. Sen dess har han hunnit med
en hel del. Bland annat har han haft butik i Fjugesta
och även jobbat i Örebro. Anbud om att ta över
andra butiker har inte saknats. Men som sagt, nu
blev det Laxå.
Vilken typ av butik blir det och vilken kedja kommer du att tillhöra?
-Vi kommer att heta MatXtra och är en komplett
matvarubutik. Vi är anslutna till Vi-handlarna vilket
bäddar för bra varor till bra priser, upplyser BengtGöran Fredricsson. Tilläggas kan också att nuvarande butiksyta kommer att ökas med 200 kvm genom att en vägg slås ut. Och självklart kommer det
att finnas förmånskort, poängsystem och för alla
matglada en receptautomat med hela 6000 färdiga
recept att ta hjälp av då fantasin tryter.

Witterstrands ger Laxå ny bransch!
Livsmedelsindustrin är en ny bransch för Laxå som
kompletterar vår ”traditionella” tekniskt
tillverkande industri. Witterstrands AB är en
nyetablering som valde Laxå som tillverkningsort
bl.a. på grund av ett utomordentligt logistiskt läge i
Sverige, nära till marknaderna i Sverige och
Skandinavien. Inledningsvis startade tillverkningen
av bakpotatis med tillhörande röror. Idag har
anläggningen byggts ut och möjliggjort en utökning
av sortimentet med många kylda färdigrätter.
Mikael Jacobsson som är uppvuxen i Laxå är en av
entreprenörerna bakom Witterstrands. Mikael
menar att försäljning av kyld färdigmat ökar med
35 - 40 % om året och tror stenhårt på företagets
produkter. Produkterna tillverkas med en unik
metod som förlänger hållbarheten och som bevarar
smak och näringsvärde. Idag finns Witterstrands
produkter inom Coop, Axfood och ICA. Så
småningom hoppas man att även kunna exportera
till övriga länder i Europa.
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Aktuellt
Aktuellt från turistbyrån!

Köpkraft Laxå

Den nya turistbroschyren ”Tiveden-Norra Vättern”
är klar och presenterades på den stora turistmässan i
Göteborg sista helgen i mars. Broschyren som har
ett helt nytt upplägg med en tematisk indelning gick
åt som ”smör i solsken”. Broschyren finns att hämta
på kommunkontoret eller i Kunskapens Hus och
snart är den distribuerad till de flesta butiker och
turistanläggningar. I månadsskiftet april/maj publiceras en ny hemsida för Tiveden-Norra Vättern.
Adressen är www.tiveden.se.

En grupp köpmän i Laxå och Tommy Ericsson på
Laxå kommun jobbar nu tillsammans i ett projekt
som kallas ”Köpkraft Laxå”. Projektet ska bl.a. leda
till bättre samordning när det gäller annonsering och
annan marknadsföring av våra butiker. Teorin är att
annonsering var för sig ger mindre än om man samordnar annonsaktiviteterna. Projektet ska också ge
nya idéer på aktiviteter som kan stärka attraktionskraften i vårt köpcentrum.

Turistbyrån öppnar i vanlig ordning den 1 juni och
då är det också säsongspremiär för fiskeklubbens
stora fjolårssucce, nämligen ädelfisket i Laxån. Planer finns att utöka artbeståndet från enbart regnbåge
till öring och regnbåge.
De företag som önskar turistbroschyrer, tips på sevärdheter, aktiviteter, evenemang eller annan information kan kontakta turistbyrån 0584-109 20 eller
turistbyra@laxa.se. Vi svarar året runt.

Busshållplatserna vid E 20 klara 2006
Under 2006 färdigställs busshållplatserna vid E 20.
Detta innebär att Laxå kan behålla och kanske utöka
fjärrbusstrafiken även i framtiden

Hållbara Tivedsbygder
Hållbara Tivedsbygder är ett projekt för utveckling
av bygderna Tiveden och Finnerödja. Projektets syfte är att med lokala, gemensamma krafter ta fram
utvecklingsområden som är hållbara. Projektet har
varit mycket lyckosamt och avslutas i juni. Processerna som skapats i projektet kommer dock att fortsätta. En viktig del i arbetet har varit att ta fram lokala utvecklingsprogram för respektive bygd. Programmen kommer att beaktas i kommunens översiktsplan. Några andra konkreta
exempel på hållbara delprojekt
är ridleder i Tiveden, bevarandevärda miljöer, växtgård samt
utveckling av befintliga aktiviteter som Finnerödjamarken, Sannerudsmarken och Konst i Ring.
Ridleder i Tiveden kommer redan denna turistsäsong att sälja
paket på marknaden. Olika produkter har paketerats på ett
smakfullt och varierat sätt. Eller
vad sägs om ridpaketet:

”Från tält till trerätters”

Skiss över ridlederna

Nyföretagarservice 2006
2006 erbjuds alla som funderar på att starta eget företag information från Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers om hur det går till och hur det är att vara
egen företagare. Kvarvarande informationsträffar
första halvåret 2006: 11 maj och 15 juni.
Samtliga informationsmöten är i Kunskapens Hus,
kl. 14.00—16.00.
För mer info, se hemsida: www.laxa.se/näringsliv

Bomässa i juni
I juni planeras en bomässa i Laxå. Kommunen har
tagit fram förslag på ett antal nya sjönära miljöer för
permanent- eller fritidshusboende. Tanken är att ett
antal av dessa skisser ska visas för allmänheten på
Kunskapens Hus en lördag i juni. Evenemanget
kommer att annonseras i dagspressen. Innan mässan
ska vi dessutom ha utrett med Sveaskog vilka miljöer som ur deras synpunkt är möjliga att exploatera.
Sveaskog är markägare i flera fall av de utvalda områdena.

Gordons flyttar till Skagersvik!
Gordons har beslutat flytta sina tillverkningsenheter
i Finnerödja och Kristinehamn till Skagersvik i
Gullspångs kommun. För kommunen och Finnerödja känns det mycket tråkigt. Företaget har funnits på
orten i många år och förknippas starkt med Finnerödja. Kommunen har på alla sätt och vis försökt att
hitta lokaler i kommunen som skulle passa verksamheten. Bl.a. har förhandlingar förts med Byggelit
som har de ytor som krävs. Byggelits lokaler kunde
dock inte konkurrera med Skagersvik som kunde
erbjuda lokaler som var anpassade till snickeriverksamhet.
Samtliga anställda erbjuds dock fortsatt arbete men
får nu besväret att pendla till jobbet.
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Kunskapsbron
Bra utveckling med Kunskapsbron!
”Vi har haft god hjälp av Kunskapsbron och fortsätter gärna samarbetet”,
säger Kent Bengtsson på SVAB Hydraulik i Hallsberg och tillägger att
man kommer att samarbeta med två Laxåföretag i det fortsatta arbetet med
produktutvecklingen.
Rolf Larsson på Rolf Larssons Mekaniska Verkstad i Pålsboda tycker att ”samarbetet med Kunskapsbron
har fungerat mycket bra och vill gärna se en fortsättning”.
”Vi skulle inte kunna leva vidare utan utveckling. Vårt samarbete med Kunskapsbron har inneburit att vi
höjt nivån rejält”, berättar Roland Andersson på Mobab i Fjugesta. ”Och vi har faktiskt fått ytterligare nya
idéer utifrån detta projekt”, tillägger Björn Narving som är VD på samma företag.
Tor Österberg på Convolutor i Laxå tycker att ”samarbetet med Kunskapsbron har fungerat mycket bra och
just denna modell att hitta extern kompetens för utvecklingsarbetet i företaget har passat oss väldigt bra. Jag
bollar redan nya idéer med Jan Lindblom på Kunskapsbron”, avslutar han.
Jai i Fjugesta fick hjälp med att hitta några studenter som utvecklade och designade en ny soffa åt företaget.
”Den soffan har väckt enormt intresse”, säger Arne Persson som äger företaget. ”En sådan fullträff som detta samarbete med Kunskapsbron resulterade i får man nog bara vart tjugonde år och man måste ta hjälp för
att komma någonstans och man måste våga”, och tillägger att vissa delar till soffan tillverkas av ett Laxåföretag.
”Jag har fått jättemycket hjälp och stöd, vilket också har bidragit till att jag vågar ta ytterligare några steg
framåt. Kunskapsbron har hjälpt mig med de kontakter jag behöver för att hitta på nya saker med konferensverksamheten och Kinaparken”, säger Pia Stenströmer på Bastedalens Herrgård och Kinapark utanför
Askersund.
”Vi har verkligen haft nytta av studentens arbete och ser fram emot ett fördjupat samarbete med Kunskapsbron”, säger Jonas Persson som är VD på Amphitech i Askersund. ”Genom kontakterna med Kunskapsbron
och Linköpings Universitet har vi på relativt kort tid kunnat komma fram till tekniska lösningar som också
fungerar i praktiken”, sammanfattar han.
”När det gäller utveckling och finansiering av nya produkter tar det alltid tid att hitta både pengar och kompetens. Kan man få lite hjälp med de kontakterna så underlättar det naturligtvis mycket, och den hjälpen har
Kunskapsbron bidragit med”, säger Hans Ohlsson på Mecdon i Laxå.
Detta är exempel på positiva kommentarer som vi har fått under den tid vi har varit igång och det sporrar oss
naturligtvis att gå vidare och förädla Kunskapsbron ytterligare. Vi kommer parallellt med Kunskapsbrons
traditionella inriktning arbeta mer med fördjupade forskningsprojekt tillsammans med olika Industriforskningsinstitut runt om i Sverige. Vi kommer också att anlita ett antal lokala tekniker som får fungera som
”bollplank” och länk mellan t ex Chalmers, FOI, SVID och de regionala företagen. Modellen vi ska arbeta
med heter ”Väx Upp” och inriktningen blir fokuserad på produktutveckling, design, och effektivare produktion i mindre och medelstora företag i södra Närke.
EU, Nutek och Länsarbetsnämnden har lovat ställa upp med de finansiella resurser som behövs för att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt.
Om du har någon projektidé eller vill veta mer om Kunskapsbron i södra Närke så får du gärna kontakta Jan
Lindblom. E-post: jan.lindblom@laxa.se, telefon: 0584-47 33 39 eller 070-222 84 77.

