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Colorama, Laxå Färghall blev årets företagare 2011!
Colorama, Laxå Färghall utsågs av en enhällig jury till Årets företagare i Laxå kommun
för år 2011. En bidragande anledning till utmärkelsen var satsningen genom
övertagandet av Järnbodens verksamhet som innebär en kraftig breddning av
sortimentet och därmed servicen till Laxåborna. Ett stort GRATTIS till Peter och
Johan!

Laxapromotion.se! – Vi ökar!
Nu har vi ca 45 medlemmar på nätverkssidan www.laxapromotion.se. För att sidan
ska fylla sin funktion så måste vi använda sidan oftare än vi gör idag. Logga in någon
gång varje dag och gör inlägg eller läs andras inlägg. Marknadsför dina tjänster eller
produkter eller om du har tillgängliga resurser för andra. Ni som ännu inte registrerat
er och behöver hjälp kan maila eller ringa Mattias Bruus på Webino så hjälper han
till. Detta gäller även om du redan är registrerad, men glömt ditt lösenord.
mattias@webino.se eller 073‐512 35 77.

Kommande nätverksträffar
Laxå Rotaryklubbs och Laxå kommuns företagarluncher är alltid den första måndagen
i varje månad, kl. 12.00 – 13.00 på Rastpunkt.
Den 15 februari har vi frukostmöte på Rastpunkt i Laxå, kl. 07.30! Hotellfrukost
serveras till priset av 50 kr.

Ska du investera? –Kolla först om du kan få stöd!
Innan du gör en investering i ditt företag är det värt att kolla upp möjligheten att få
stöd från Länsstyrelsen. Det är viktigt att du söker stödet innan investeringen
påbörjas! Gå in på länken http://www.laxa.se/naringsliv/foretagsstod.223.html så får
du information vad som gäller för den investering du planerar.

Nya företag i Glashyttans lokaler!
Laxå Glashyttas gamla lokaler är åter fyllda med verksamhet. Linne & Lump AB samt Lars E
Bil AB är nya företag i lokalerna. Linne & Lump är en mycket imponerande butik med en
trevlig variation av antika föremål och loppisfynd. Butiken bedriver också näthandel. Ägare
är Marita Toftling.
LE:s Bil AB ger Laxåborna åter en möjlighet att byta bil lokalt. Flera bilar finns till försäljning
och fler är på gång in. Ägare är Lars Edvardsson.
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