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Esabs varsel drabbar 170 personer!
Esab har nyligen lagt ett av de största varslen som vi varit med om i Laxå kommun.
Anledningen är att man avser att flytta produktionen på standardenheten till fabriken i
Polen. Ca 40 % av de drabbade är Laxåbor, dvs. ca 100 personer. Laxå kommun
arrangerade ett stormöte den 15 maj för samtliga anställda. Med på mötet fanns flera
regionala parter som på olika sätt kan vara med och stödja de anställda på Esab. Det
är viktigt för Laxå kommuns framtid att nya arbetstillfällen kan skapas och att vi kan
arrangera utbildningar för de som behöver bättra på sin utbildningsbakgrund.
Ytterligare möten med mer konkreta åtgärder kommer att arrangeras den närmsta
tiden.

ICA Supermarket i Laxå har bytt ägare!
Björn Jonsson & Tommy Westling heter vår nya ICA-handlare. De presenterar sig
med egna ord:
Nu är vi äntligen här! Vi kommer närmast från ICA Supermarket Sundbyberg där vi
varit i tre år och kände att det var dax att byta upp oss! Vi har en lång bakgrund inom
ICA och ser detta som en fantastisk utmaning. Vi har fått ett fantastiskt bemötande av
alla vi stött på.

Bästa supporten!
31 maj kl. 14.00-16.00 Drop in!
För dig som är eller vill bli företagare! Var: I Kunskapens Hus, Grand cafe, Laxå.
Ingen föranmälan nödvändig.
Här får du möjligheten att träffa myndigheter och organisationer som samlas
för att hjälpa dig som funderar på att utveckla ditt företag eller starta ett nytt.
Du kommer bland annat att kunna få hjälp med:
Finansieringsfrågor, hur skatter och avgifter fungerar,
frågor om hur du kan exportera dina varor, hur du kan få tag i rätt personal
i vilka former du kan driva företag i hur du kan gå till väga om du ska starta företag
hur du kan få stöd till gemensamma satsningar med andra företagare
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Åsa Lindin på
Länsstyrelsen i Örebro län på telefon 019-19 39 38. Läs mer på www-laxa.se
Välkomna! Vi bjuder på fika!

Promotionbåten avseglar 14 – 15 oktober!
Söndag – måndag, 14 – 15 oktober avseglar Promotionbåten. Anmäl ditt deltagande
snarast! Först till kvarn gäller….
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Invigning av resecentrum!
Invigning av resecentrum sker den 27 juni kl. 15.00. Vår Landshövding Rose-Marie
Frebran kommer och förättar invigningen tillsammans med KS ordförande Tommy
Holmquist.
Varmt välkomna till invigningen!
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