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Företagen i Laxå kommun står fortfarande starka!
Många konjunkturanalytiker pratar nu om en stundande avmattning. I inledningen av 2008 märks
dock inte så mycket av detta i företagen i Laxå kommun. Orderböckerna fylls fortfarande på bra.
Esab fortsätter att anställa medarbetare och även våra andra industriföretag rekryterar. Den goda
tillväxten i Laxåföretagen märks också i de undersökningar som görs på central nivå. 2006 kom
Laxå kommun sjua i Sverige på tillväxtlistan som UC gör i samarbete med Företagarna. Vi hade
också glädjen att räkna in 35 nya företagsregistreringar varav 18 var aktiebolag. Det är en hög siffra i förhållande
till folkmängd och den står sig väl i förhållande till andra kommuner i Sverige.
Avslutningsvis vill jag tacka alla företagare för ett fantastiskt arbete för vår gemensamma utveckling och jag vill
också önska alla lycka till under resten av 2008 och jag håller tummarna för att konjunkturen håller i sig ett tag
till.
Anna Eriksson, kommunstyrelsens ordförande

Elisolation HTM AB bygger ut för ökad
produktion!
Elisolation HTM AB i Laxå bygger ut sina lokaler
med 700 m2. Utbyggnaden är en konsekvens av den
utveckling företaget haft de senaste åren. Nya medarbetare har anställts och nya personalutrymmen och
produktionsytor tillskapas genom investeringen. Göran Palmqvist, VD på företaget är glad över att byggnationen nu kan komma igång så att man än mer offensivt kan möta framtiden. Tillbyggnaden beräknas
vara klar under 2008.

OBH Nordica bygger ut 3 000 m2 lageryta vid sin anläggning i Finnerödja!
OBH Nordica Sweden AB bygger
ut sitt Nordenlager i Finnerödja
med 3 000 m2 höglager. Till sommaren räknar man med att byggnationen är igång på allvar. Investeringen totalt inklusive inredning beräknas landa på ca 25 Mkr.
OBH har växt kraftigt de senaste åren och utbyggnaden är en följd av ökad efterfrågan, men också för att
Finnerödja blir centrallager även för den finska marknaden. Hittills har företaget klarat ökningen genom
hyrda lokaler i Laxå logistikpark i Röfors. Berndt
Wiktorsson, platschef på OBH Nordica i Finnerödja är
optimistisk och tror på en fortsatt hög efterfrågan.
Idag har företaget 15 anställda i Finnerödja och fler
kan komma att behövas framöver. OBH Nordica storsatsar med TV-reklam som gett resultat och som kommer Finnerödja till del i form av investeringar och nya
jobb.

QUL på IQ-mässan!
Just nu arbetar Q-Net
med att kartlägga kvinnliga företagare med
verksamheter med tillväxtpotential
och ett antal
sådana har vi redan börjat kartlägga i vår kommun.
QUL arbetar lokalt med att skapa ytterligare företagsnytta för deltagarna och också med att
marknadsföra sig. Närmast i tid för detta är sommarens stora evenemang Hjulveckan och självklart den
stora företagsmässan i Laxå den 26 och 27 september i höst. Nätverket ser gärna ännu fler deltagare
och alla nyetablerade kvinnliga företagare, alla som
går ni starta-eget tankar är välkomna till träffarna.
Datum och tid annonseras i Laxå-Nytt och snart
kanske på en egen hemsida.
Kontaktpersoner för QuL är Agneta Gustafsson och
Jeanette Bergman-Persson, 0584 – 106 30
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Nya Företag
Tonia´s Hudvård

Elservice Röfors AB

Här följer Tonia Norburys egen berättelse om hur
hon startade sitt företag:

Håkan Larsson, välbekant idrottsprofil, från Röfors
har startat eget i elbranchen. Efter 17 år som industrielektriker tyckte han det var dags att bli sin egen.
När Byggelit här i Röfors stängdes kändes det som
om det var dags att satsa, satsa på mig själv och en
egen rörelse. Att Byggelit lades ner gjorde det lättare för mig att komma till skott men inte direkt avgörande. Tids nog hade jag startat i alla fall, säger Håkan eftertänksamt.

Mitt namn är Tonia Norbury och jag är engelska.
Jag och min man flyttade hit 2006 av många anledningar, men en var för att bygga upp en bättre livsstil och höja vår livskvalitet.
Vi bodde just utanför London och jobbade i London
och våra liv var för stressiga. Ingen av oss var riktigt
nöjda med våra jobb - jag var sekreterare och min
man var analytiker. Vi ville göra någonting kreativt
eller jobba med någonting helt annorlunda i all fall
och inte sitta framför en dator hela dagarna.
Efter nästan ett år i Sverige hade vi båda lärt oss
svenska och min man fick jobb i byggbranschen. Jag
valde att omskola mig och tog en kurs i skönhetsbehandling. När jag fick mitt diplom som hudvårdskonsulent öppnade jag min egen salong hemma. Allt
var lite trevande i början men efter lite marknadsföring hade jag regelbundet kunder.
Jag trivs bra med min nya karriär - det känns bra att
jobba praktiskt och ge råd till folk om deras hudvård, hälsa och/eller livsstil. I mina behandlingar
använder jag bara holistiska produkter. Det betyder
inga kemikalier i preparaten utan bara naturliga ingredienser. Behandlingar är också mycket intressanta i sig tycker jag. Genom dem kan jag transformera
ett utseende med en ny ögonbrynsform eller en
fransfärgsbehandling.
Nyligen öppnade jag ytterligare en salong i Töreboda och där arbetar jag halva min tid och i min salong
hemma i Sandbäcken halva tiden. Allt går väldigt
bra hittills och jag och min man tog verkligen rätt
beslut när vi bestämde oss för att flytta till Sverige.
Du kan läsa mer om mig, mina salonger och behandlingar på min webbsida: www.toniashudvard.se

Hur är det då att vara sin egen jämfört med att vara
anställd?
- Det är stor skillnad. Här fattar jag alla beslut själv.
Men det är kul. Riktigt skoj är det. Nu har jag hållit
på i 3 år och jag ångrar mig inte. Absolut inte! Men
visst är det jobbigt ibland. På något sätt blir jag ju
allmän egendom, jag ska ju alltid finnas till hands.
Och egentligen kan jag ju inte säga nej till just nånting. Eftersom jag är ensam i företaget får jag ibland
hyra in nån extra gubbe för att klara allt, säger Håkan Larsson och tillägger att han ser optimistiskt på
framtiden.
-Just nu är det full fart här i kommunen. Säkert kommer det en liten nedgång framöver men jag är inte så
orolig. Det här kommer gå bra, avslutar en nöjd och
glad Håkan Larsson

Hasselfors Värdshus byter ägare
Fredrik och Karin Lundqvist tar över Hasselfors
Värdshus efter Lena Karlsson som drivit det i
många år. När Livsmedelsbutiken i Hasselfors lade
ner verksamheten så startade Lena en servicebutik
för att tillgodose behovet av de viktigaste dagligvarorna till de boende i Hasselfors.
Familjen Lundqvist, som närmast kommer från
Norge kommer också att bosätta sig i Hasselfors
och värdshuset och butiken kommer att drivas vidare som tidigare.

Röfors Vandrarhem
I sommar öppnar ett nytt vandrarhem i kommunen.
Familjen Göran och Elisabeth Elestedt från Vintrosa
köpte Röfors skola som de under vintern inrett till
vandrarhem. Dessutom finns en loppismarknad och
ett Café där man även kan köpa sin frukost. För att
kunna ta emot större grupper finns även en sovsal
inredd.
Vi hälsar familjen Elestedt välkommen till Laxå
kommun och önskar lycka till med verksamheten!

Vi hälsar Familjen Lundqvist välkomna till Laxå
kommun och vi tackar Lena för många års gott arbete och vi önskar henne lycka till i framtiden.
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Aktuellt
Hjulveckan = Högtryck!
Full fart i hela Laxå kommun
under hela denna vecka. Då hålls
bland annat Rastpunktskalaset,
träningsläger för enduro (och andra motorsporter) samt
Midnattssolsrallyt med delsträckor i Tiveden, provflygningar segelflyg och motor, hundutställningar,
cross-träning för tjejer utställningar, musik och uppträdanden. Programmet i sin helhet finns på www.
hjulveckan.se. Hjulveckan är också marknadsförd i
årets upplaga av vår turistbroschyr.
Hela arrangemanget planeras, och kommer också att
utföras, genom ett väl fungerande samarbete med Laxå
kommun, privata näringslivet, ideella krafter och
många av våra föreningar i kommunen. Bland föreningar som kommer att delta aktivt är i dagsläget Laxå
Motorklubb, T-bone Cruisers, Pingstkyrkan, Laxå
Brukshundsklubb, Laxå Flygklubb, Laxå Ridklubb,
Ramundeboda kyrka, NBV, MHF och Lions Club. Fler
kan tillkomma under den sista tidens planering. Samtliga politiska partier i Laxå kommun har också bjudits
in och förhoppningen är att skapa aktiviteter på mycket
bred front i hela kommunen. Företag som deltar är
Rastpunkt, som bland annat arrangerar det redan välkända Rastpunktskalaset, Ekosafari finnas på plats vid
Midsommarberget och fler andra företag anordnar aktiviteter vid sina befintliga verksamheter.
Grundtanken med hela detta evenemang är att vi vill
kunna erbjuda alla; unga & gamla, kvinnor & män,
flickor & pojkar, invånare i kommunen & besökare till
kommunen mängder av aktiviteter och vår förhoppning är att få hela kommunen att delta efter bästa förmåga. Evenemanget är tänkt att bli årligt förekommande och genom det bidra till att stärka våra egna nätverk
mellan offentlig verksamhet, ideella sektorn och privata näringslivet, få ännu fler besökare till kommunen
och också erbjuda kommuninvånare ett evenemang av
kvalité.
Hjulveckan erbjuder oss alla en fantastisk möjlighet att
sätta Laxå kommun på kartan och marknadsföra oss på
bästa sätt. Alla redan befintliga evenemang kan ramas
in, byggas på och kommer då att kunna ge våra besökare en hel vecka i Laxå kommun med mängder av
aktiviteter och en trevlig vistelse hos oss.
Vill ni också vara med och synas på något sätt under
denna vecka kontaktar ni Gunilla Malm,
070-688 88 09 eller Matz ”Kolis” Pettersson,
070-346 09 20.

Hjulveckan 2008, 24 juni till och med 29 juni!

Laxå i Sydnärkemonter på Elmia
Sub Contractor i Jönköping!
För andra året i följd samverkar sydnärkekommunerna
tillsammans med ett antal företag från varje kommun i
en gemensam monter på Elmia Sub Contractor i Jönköping.
2007 års medverkan blev mycket lyckad. Ett stort intresse visades för vår region och för våra företag. Mässan tillhör de största leverantörsmässorna i Europa och
det ges oerhörda möjligheter till nya kontakter.
Kommunernas mål med sin medverkan är att lyfta
Sydnärke som ett område med många duktiga leverantörer och som en bra plats för nya etableringar av företag inom olika branscher.

Team Lottas framfart i Körslaget!
Centrumtorget i
Laxå fylldes till
bredden. Cirka
3 000 personer
samlades den 29
april för att hylla
Team Lottas
framfart i TV 4:s
storsatsning
”Körslaget”. Aldrig någonsin har
Laxå fått så mycket fin PR i TV, Radio och tidningar
som under denna, nästan sagolika period.
Den 3 maj tog tävlingen slut för vår del. Men den fina
PR som Lotta Engberg och kören lämnar efter sig
kommer Laxå att leva på länge och alla minnen kommer att diskuteras och avnjutas i många år framöver.
En idé finns nu om att bygga en körtradition i Laxå
med årliga körfestivaler. Team Lotta - Laxåkören har
lagt grunden för detta och vem vet, kanske får vi se
kören framträda i Laxå redan i sommar? Ett stort tack
till Lotta Engberg och kören för alla fina stunder framför TV:n på lördagskvällarna.
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Aktuellt
Laxå företagsmässa 2008!
Företag i Laxå kommun inbjuds att delta i Laxå företagsmässa i ESAB-hallen fredag - lördag 26 - 27 september 2008.
Mässan 2008 kommer att visa Laxå´s företag samt regionala aktörer för näringslivsutveckling.
Fredagen den 26 september är ”branschdag” med inbjudna gäster och bland annat organiserade, lärarledda
elevbesök från skolan. Företagen kan också bjuda in kunder och andra som företagen vill träffa.
Syftet med fredagen är att skapa nya kundkontakter samt vårda och vidareutveckla gamla kontakter. Givetvis är allmänheten också välkommen.
Lördag den 27 september inbjuds allmänheten att besöka mässan. Vi har även diskuterat att ta ut en entré.
Vår förhoppning är att så många företag som möjligt kommer att delta och jobba aktivt för fler affärer och
ökat samarbete med lokala och regionala leverantörer och partners.
Vi vill också genom mässan lyfta den nya entreprenörsandan som växt fram i vår kommun de senaste åren.
Mässan hoppas vi ska ge en grund för ett fortsatt bra samarbete mellan företagen samtidigt som vi visar omvärlden vilka duktiga företag Laxå kommun har. Vår avsikt är att få så stor massmedial bevakning som möjligt.
Totalt finns ca 60 monterplatser på 3 x 3 m. Vi vill också redan nu påpeka att vi tycker det är viktigt att alla
montrar är bemannade hela öppettiden.
Anmälan senast 20 juni, 2008!
För ytterligare upplysningar om mässa kontakta:
Christer Bejfalk, tfn 0584-47 33 39, christer.bejfalk@laxa.se
Gunilla Malm, tfn 0584-47 32 95, 070-688 88 09, gunilla.malm@laxa.se
Mats Fransson, tfn 0584-47 31 33, 070-660 77 47, mats.fransson@laxa.se

Åk med Promotionbåten 14 - 15 september!
Hösten 2007 åkte ett antal Laxåföretag med på promotionbåten tillsammans med
ca 1 500 regionala affärsresenärer. Resan uppskattades av samtliga och därför har
vi bokat plats även i år. Båten går i år den 14 - 15 september. Passa på att följa
med på resan och skaffa ett stort regionalt affärsnätverk. På bildäck arrangeras en
minimässa där vi från Laxå samsas om en gemensam utställningsplats. Dessutom
erbjuds du flera intressanta seminarier och workshops. Glöm inte heller att fylla
fickan med visitkort. Kostnaden för resan är 2 500 kr per person och inkluderar resa med buss och båt samt
logi och mat.
Intresseanmälan till Laxå kommun, Mats Fransson, mats.fransson@laxa.se eller Gunilla Malm,
gunilla.malm@laxa.se. Först till kvarn gäller… så skynda med er anmälan!
För mer information kan du besöka Promotionbåtens hemsida: www.promotionbaten.se

