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Får vi företagsetableringar i Laxå kommun?
Kommunen får ofta frågor om varför vi inte får fler etableringar som skapar
arbetstillfällen. Det är alltid lättare att snabbt glömma det som vi lyckats med och läga
fokus på det som vi inte ”ännu” har lyckats med. Vi har gjort en enkel
sammanställning av några av de etableringar som faktiskt ”landats” sedan 2005, dvs
knappt 10 år tillbaka i tiden.
Några av etableringarna är:
Burger King, Laxå Bowling & Gym, FFAB Legopack, HR Boat AB, Hagabergs
Mekaniska, Indeno, Färg & Forms centrallager, Lars E Bil, Linne & Lump,
Leksaksstoppet, Laxå Bilcenter, Hojshopen, Dollarstore, Subway, Wojab, Bontab
m.fl. Totalt har dessa etableringar gett oss ca 140 nya arbetstillfällen i flera företag i
olika branscher..
Vi ska givetvis inte nöja oss med dessa etableringar utan fortsätta matchen om fler
etableringar med nya arbetstillfällen. Ibland måste man dock titta i backspegeln och
se de ”avtryck” som faktiskt gjorts för att kunna gå vidare mot nya utmaningar.

Dollarestore öppnar 14 april!
Både Dollarstore och Subway öppnar portarna! Dollarstore aviserar att man öppnar
debn 14 april och Subway öppnade redan den 10 april. Sammanlagt ger båda
etableringarna 22 nya arbetstillfällen.
Genomfarten genom Laxå ger nu trafikanterna ett helt annat intryck än tidigare, det
ser snyggt ut, är upplyst och ger ett livskraftigt intryck av Laxå.

Promotionbåten 5 – 6 oktober 2014!
Promotionbåten Avgår planenligt även 2014. 1 240 resenärer från Örebro och
västmanlands län ges möjligheter till nätverkande och nya affärer. I år går båten 5 –
6 oktober (söndag – måndag) och vi har begränsat med platser, så det är viktigt att
anmäla så snart som möjligt.
Årets tem är Näringsliv och idrott, -Hur kan näringslivet dra nytta av idrotten och hur
kan idrotten dra nytta av näringslivet är bl.a. 2 frågor som vi kommer att få svar på.
Läs mer på www.promotionbaten.se

Intresseanmälan görs till Mats Fransson via mail: mats.fransson@laxa.se
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