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Burger King i Laxå får nya unga ägare!
Laxå får två nya unga företagare i och med att Robin Eng (22) och Jimmy Bourelius
(25) går in som delägare i Burger King. Robin och Jimmy jobbar idag som
arbetsledare resp. restaurangchef och kommer nu i ännu större utsträckning ha det
fulla ansvaret för anläggningen. Tanken är att de nya företagarna inom några år ska
ta över hela företaget.
Burger King i Laxå omsätter 10 miljoner kr och har ca 200.000 kunder på ett år,
Företaget är kommunens största ungdomsarbetsplats med nära 40 medarbetare.

Skatteverket inbjuder till momsinformation!
Skatteverket bjuder in till informationsträffar med grundläggande information om
moms vid utrikeshandel med varor och inom tjänsteområdet.
Vid informationsträffarna tar man upp regler om moms vid varuhandel och vid handel
med tjänster med andra EG-länder samt regler vid export och import.
Informationsträffarna är kostnadsfria och du har möjlighet att ställa frågor.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!

Strategisk stororder till Robotcenter Laxå AB!
RobotCenter Laxå AB har tagit en mycket viktig och strategisk order i 3miljonersklassen. Det är en order innehållande ett antal ABB-robotar för
bågsvetsning inkluderande svetsutrustning i form av Fronius CMT-aggregat.
Robotsystemet är ett sk multimove-system där 5 st robotar samtidigt och
synkroniserat svetsar på objekten. Säkerhetssystem, programmering samt
installation ingår i ordern. RobotCenter har varit mycket framgångsrika under de
senaste månaderna och kommer under den närmaste tiden att leverera ett tiotal
robotsystem till kunder i hela Sverige.

Laxå i länstopp i nyföretagande!
Laxå kommun toppar listan på nya företag i Örebro län för andra året i följd. Bland
Sveriges 290 kommuner placerar sig Laxå kommun på 34 plats! Bland
varuproducerande kommuner vinner Laxå kommun tätt följd av Gnosjö kommun.
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