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Bra fart på näringslivet!
Näringslivet i Laxå kommun går bra nu. Sedan årsskiftet har också jobben börjat komma. Företagens orderingång
ser fortsatt bra ut och vi kan med tillförsikt se framåt . Vi kan också glädjas åt att Laxå kommun klättrade ordentligt i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Laxå klättrade 62 placeringar i
rankinglistan och blev med detta årets komet i Örebro län. Vi har dock målet att förbättra oss ytterligare och vi ser
det som mycket viktigt att företagen svarar på enkäten så att vi får en hög svarsfrekvens. Enkäten kommer normalt
ut i november/december. Ni som har idéer om hur vi tillsammans ska fortsätta att förbättra vårt företagsklimat kan
vända sig till näringslivsrådet så kan vi tillsammans hitta nya möjligheter. Vi har också för avsikt att åter starta
upp våra frukostmöten för att hålla vårt gemensamma nätverk levande. Startskottet gick den 18 september i samband med Laxå Special Vehicles Europalansering av Low Entry. Jag vill avslutningsvis tacka alla företagare/
entreprenörer för er insats för kommunens utveckling och hoppas att orderingången blir fortsatt bra framöver.
Lars-Göran Eriksson ordf. Näringslivsrådet

Försäljningen av sjönära tomter går bra!
Försäljningen av våra sjönära
tomter har överträffat våra
förväntningar. Ca 25 av totalt
48 tomter har sålts under perioden juni - september. Vid
Skagern och Unden är det
endast ett fåtal tomter kvar
och vid Västra Laxsjön börjar försäljningen att komma
igång ordentligt. Bo-mässan
den 10 juni blev succeartad
och gav en flygande start på
projektet. Ca 500 personer
kom och intresset för våra nya tomter var större än vi
själva kunde ana. Just nu pågår planläggning av områdena och målet är att planerna ska vara klara innan
sommaren 2007. Fördelningen av fritidshusboende
och permanentboende är ganska lika fördelat och likaså fördelningen av kommuninvånare och köpare från
andra kommuner.
Priserna på befintliga villor i kommunen har ökat
kraftigt det senaste året och detta påverkar investeringsviljan i kommunen positivt. Befintliga tomter i
kommunens tätorter har lyfts fram och vår förhoppning är att dessa också ska bli attraktiva på marknaden. Priset 1 kr per styck och 50 % rabatt på anslutningsavgiften för VA kvarstår. Totalt finns ett 30-tal
tomter i tätorterna att välja mellan. Se tomterna på
www.laxa.se/Leva & Bo!

Många nya jobb har skapats!
Sedan ABB beslutade att flytta produktionen till
Västerås har antalet jobb i Laxå kommun ökat i högre takt än vad vi vågat hoppats på. Vid en rundringning till drygt tio företag i maj visade det sig att företagen sedan årsskiftet nyanställt ca 70 personer.
Dessutom utnyttjar Laxåföretag ca 60 personer från
bemanningsföretag och konsultverksamhet. I september räknar vi med att siffran har stigit och därtill
kommer ett antal nya företag med nya arbetstillfällen som beräknas uppgå till ca 60 stycken. Några av
de nya företagen är Relfab, FFAB Legopack,
HR Produkter, Skogsenergi i Bergslagen och
MatXtra.

Systembolaget lagrar glögg i Byggelits
lokaler i Röfors!
I september blev det klart att ännu ett företag flyttar
in i Byggelits lokaler. Det är Askersunds LBC som
kommer att lagra alkoholfri glögg för Vin & Sprits
räkning. Redan i dag kan man på området erbjuda
lastningspersonal för hugade hyresgäster, vilket kan
bli aktuellt för Askersunds LBC. Blir det tillräckligt
många hyresgäster så kommer man att undersöka
möjligheten att erbjuda ytterligare tjänster, kanske i
form av gemensam underhållspersonal, reception
och dylikt.
Under vintern som kommer erbjuder man även
vinterförvaring för husvagnar och båtar i en del av
lokalerna.

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
Bowlinghallen invigs 1 december!

Relfab

Byggnationen av
Laxå Bowling &
Gym fortskrider.
Patrik Harlén har
haft svårt att bestämma datum
för invigningen
av bowlinghallen, men nu har
Patrik spikat datumet till den 1 december. Delar av lokalerna kommer dock att öppnas redan 2 oktober. Patrik räknar
då med att gym och frisörsalong samt massör ska
vara på plats. Öppet Hus arrangeras samma vecka
onsdag kl. 16 - 19, fredag kl. 14 - 18 samt lördag 11
- 13. Redan nu kan vi berätta att bowlinghallen
kommer att starta korptävlingen ”Laxåstriken”, tävlingsserie med 2-manna lag på måndagskvällar och
tisdagskvällar. Passa på att anmäla ert lag redan nu
för att vara säker på att få plats!
Telefonnumret till bowlinghallen är 0584-128 90.

RELFAB Enginering AB är nu installerade i Esabs
företagsby. Företaget är idag verksamt inom legotillverkning, målningsteknik, och automation. Bolaget
sysselsätter 5 personer i Laxå men räknar med att
expandera. Man är preffered supplier till ABB och
har dessutom ett nära samarbete med ANDON i
Örebro. 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.

Nerikes Glas!

Expansionen är givetvis positiv men innebär samtidigt att företaget får en kraftigt ökad godsmängd att
hantera. Detta innebär att FFAB inte längre ryms i
nuvarande lokaler utan en flytt till nya lokaler blir
nödvändig. Laxå kommun drog denna gång vinstlotten och blir ny etableringsort för FFAB Legopack.
Verksamheten innebär drygt 10 nya arbetstillfällen
till Laxå fr.o.m. 1 juli 2007.

Marco Jämsä och Sören Kemmer är nya
ägare till Perssons
Glas i Laxå. Marco
och Sören har bytt
namn på företaget till
Nerikes Glas. Verksamheten har fått en
flygande start och glasarbetena på fältet har tagit
nästan all tid hittills. Nu försöker man också stärka
upp butiken så att man ska klara öppethållandet
bättre.

Blomsterhallen har öppnat ny butik!
Blomsterhallen i Laxå har
utökat verksamheten i Laxå
med en butik i MatXtras
lokaler. Butiken är mycket
smakligt inredd och ger nu
Laxåborna möjlighet att
handla blommor, krukor
och presentartiklar m m i
centrum. Den nya butiken
innebär också en
nyanställning. Kristoffer
som ansvarar för butiken
hälsar nya som gamla kunder hjärtligt välkomna.

FFAB Legopack
FFAB har sedan flytten till Karlskoga för drygt tre
år sedan haft en mycket positiv utveckling. Nyligen
har företaget genomfört ett omfattande investeringsprogram på maskinsidan vilket medfört att kapacitet
och konkurrenskraft ökat avsevärt.

HR Produkter AB
Båttillverkaren
HR Produkter
flyttar sin
verksamhet från
Lekeberg till
Laxå. Med sig
har företaget ca
18 anställda och
målsättningen att
växa. Företaget
har köpt Samhalls lokaler på industriområdet
Storängen intill E 20. Ägaren Tomas Eriksson
säger att man varit trångbodd i lokalerna i
Lekebergs kommun och att lokalerna i Laxå passar
bra för att fortsätta utveckla företaget och
expandera. Flytten av produktionen till Laxå
kommer att ske sommaren 2007. Under tiden
hinner företaget iordningställa lokalen så att den
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Aktuellt
KY-utbildning startar i Laxå!

Kort från turistbyrån!

I början av september startade KY-utbildningen för
Robot/Automationstekniker, processtekniker i Kunskapens Hus i Laxå. 13 elever har antagits och påbörjat utbildningen. En viktig del i utbildningen är
LIA, lärande i arbete och här har företagen en viktig
uppgift och även en bra möjlighet att hitta duktig
personal för framtida rekryteringar. Är Ni intresserade kan ni kontakta SKY, Kvalificerad Utbildning i
Mellansverige: www.skyframtidsutbildning.com

2006 blev en bra turistsommar med mycket sol och
ett klimat som vissa dagar påminnde om Medelhavsklimat. Över 4 000 har besökt turistbyrån. Boendeanläggningar som t.ex. camping har haft en beläggning över det normala.

Nyföretagarservice 2006
Alla som bor i Laxå kommun och funderar på att
starta eget företag erbjuds information från Startcentrum om hur det går till och hur det är att vara
egen företagare. Kvarvarande informationsträffar
2006: 19 oktober, kl. 09.00 - 12.15, 16 november,
kl. 18.15 - 21.30 och 14 december, kl. 09.00 - 12.00.
Samtliga träffar är i Kunskapens Hus, Laxå.
För mer info, se hemsida: www.laxa.se/näringsliv

Laxå finns med på Tekniska Mässan!
Laxå kommun kommer tillsammans med Västerås,
Eskilstuna och Örebro att finnas med i Robotdalens
monter vid Tekniska Mässan i Stockholm 3 - 6 oktober. Kommunen kommer att visa etableringsmöjligheter samt sjönära tomter. Tommy Ericsson kommer
att representera kommunen.

Nytt tillväxtprojekt startar!
Kunskapsbron är numera ett etablerat projekt som
också påvisat flera konkreta resultat i företag i södra
Närke. Under oktober månad startar Kunskapsbron
tillsammans med Länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen och Consensus Utbildningar i Örebro en
utbildning i Lean Production. Utbildningen är förlagd till Kunskapens Hus under 6 veckor och vänder sig till tekniker och annan produktionspersonal
som vill utveckla sina kunskaper inom detta område.
Efter genomgången utbildning ska deltagarna placeras på ett fadderföretag i kommunen och där arbeta
med något fördjupat och företagsanpassat projekt
inom Lean Production under ytterligare 4-5 månader.
Projektet finansieras av Länsarbetsnämnden och EU
Mål 2 och håller på till 071231.
Om du vill veta mer om Lean Production i Laxå så
kan du kontakta Jan Lindblom på tel 0584-47 33 39
eller jan.lindblom@laxa.se.

Lärlingsutbildning i Sydnärke!
En praktisk och teoretisk utbildning för företag som
vill växa genom att ta in ungdomslärlingar. Ungdomarna är 20 - 24 år, arbetssökande och med olika
bakgrund. Under lärlingstiden ges även möjlighet
att, utifrån behov, läsa in gymnasiekompetens.
Kompetens för Ditt företag
För dig som behöver personal med rätt kompetens
erbjuder Ungdomslärling Sydnärke unika möjligheter. Du slipper kostsamma rekryteringsprocesser
som kanske ändå inte ger dig exakt den medarbetare
du söker. Istället kan du själv välja en lärling samtidigt som du är med och påverkar innehållet i den
utbildning lärlingen genomgår. Genom att tillsammans med Eductus investera i tid och engagemang
kan du få en medarbetare med aktuell kompetens,
anpassad för just den roll han eller hon har på arbetsplatsen. Utbildningen är kostnadsfri för dig som
företagare. Resultatet en kompetent medarbetare
som är produktiv första anställningsdagen.
Metod
- Företaget väljer en lämplig person att ge företagsanpassad utbildning.
- Företaget och kursdeltagaren upprättar en individuell utvecklings- och utbildningsplan utifrån från
företagets kompetenskrav och lärlingens bakgrund.
- En utbildningscoach håller kontakt med värdföretaget och lärlingen under hela utbildningsperioden.
- Eductus ger stöd och hjälp med handledning. I fall
där det krävs specifika utbildningsinsatser kan arbetsförmedlingen ge stöd.
Mål
Lärlingsutbildningen ska leda till en anställning.
Information
Vill du veta mer kontakta:
Eductus: Niklas Nyholm, tel 019-6017940
Arbetsförmedl: Stefan Nordström, tel 0582-686704
Texten är hämtad från utbildningsföretaget Eductus
informationsblad om Undomslärling Sydnärke.
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Frukostmöten
Frukostmötet den 18 september
Den 18 september arrangerades det första frukostmötet
för höstsäsongen. 110 personer kom och lyssnade på
Håkan Larssons berättelse om Laxå Special Vehicles
nya produktion av Low Entry. Laxå Special Vehicles
hoppas och tror att produktionen kommer att stärka
fabriken i Laxå och redan under nästa år är förhoppningen att produktionen kommer att kräva ett 20-tal
nyanställningar. Frukostmötet i Laxå var en av flera
aktiviteter i LSV:s och Scanias gemensamma Europalansering av Low Entry-modellen.
LSV:s Low Entry fanns med på frukostmötet

Frukostmöten är en bra aktivitet för att stärka nätverken
mellan företagen och företagarna/medarbetarna i kommunen. Dessutom ger det möjlighet för offentliga företrädare att skapa nätverk med företagen. Därför hoppas
vi att så många som möjligt försöker komma på de möten som arrangeras resten av säsongen. Maggans Café
fixar en bra frukost för 50 kr med Kaffe/The, Juice, olika sorters bröd, skinka, ost, kokt ägg och kaviar samt
grönsaker. Det kommer också att serveras fil och müsli
för de som önskar det.
Planera kommande frukostmöten redan nu!
Fullsatt i Kunskapens Hus

Kommande frukostmöten:
27 oktober, kl. 09.00
24 november, kl. 09.00
15 december, kl. 09.00
Plats: Kunskapens Hus
Program presenteras i särskild inbjudan.
Diskussion kring frukostbordet

Välkommen!
.

