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Promotionbåten 14‐15 oktober 2012!
Det är hög tid att anmäla sig till Promotionbåten 2012! I år firar Promotionbåten 10 år.
Årets tema är: Från dröm till verklighet!
Promotionbåten erbjuder som vanligt möjligheter till affärer och nya kontakter med
regionens företrädare för företag och offentlig verksamhet. ”Laxågänget” Janssons
frestelser underhåller och ”Laxåsonen” Fredrik Sträng föreläser om sina upplevelser
vid Bestigningen av K2 Varför gick det som det gick? Hade det kunnat förhindras?
Han har funderat enormt mycket kring det som hände på K2 under den ödesdigra
expeditionen 2008, och hur det kommer att påverka honom som ledare framöver, på
berget och i andra miljöer. Vi kommer också att ha TV-kändisen ”RobinsonJohnny”
med i vår grupp på båten.
Hela programmet och övrig information finns att läsa på www.promotionbaten.se
Kostnaden för deltagande med helpension, del i annons samt del i Roll Up är ca
2 700 kr per person. Laxå kommun har några platser är kvar.
Anmälan snarast till mats.fransson@laxa.se det är först till kvarn som gäller!

After Work!
After Work för företagare i Laxå kommun med syfte att träffas under lite enklare och
avspända former. Torsdagen den 13 september kl. 17.00. Kom när det passar dig
och stanna så länge du vill. Plats: Laxå Bowling.
Om ni vill Bowla och/eller äta så kan ni ringa och boka på tfn. 0584-12890
annars kan man bara köpa något att dricka och mingla.

Turismaktiviteter i sommar!
I sommar har sex företag i Laxå deltagit i något som kallades ”Leksaksrundan”
På Nya Promenaden, Café Sockenstugan, Godisakuten, Leksaksstoppet, Rastpunkt
och Turistbyrån har det funnits utställningar med gamla leksaker. Frågekort har
delats ut och besökare, turister och lokalbefolkning har haft möjlighet att delta i en
tävling. Syftet har varit att öka besöksfrekvensen hos dessa platser. Initiativtagare
var BIIA kvinnliga resurscentrum och några företag. Finansiering har skett av
företagen med stöd av EU genom Leader Mellansjölandet och Studieförbundet NBV.
Även kommunens näringslivsprojekt har funnits med som stöd.

Innebandypremiär i div 2!
Laxå innebandyklubb hälsar alla företagare välkomna till hemmapremiären i div 2
mot Lekeberg den 6 oktober. Matchen spelas i Laxå-Hallen kl. 15.00.
Innebandyklubben vill fira hemmapremiären i div 2 genom att bjuda alla företagare på
entré samt varmkorv med kaffe. Dessutom lottas en matchtröja ut.
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