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Affärspub med sikte på nya affärer!
Business Sweden*, Enterprise Europe Network/ Almi Mälardalen och Handelskammaren
inbjuder till affärspub i Laxå bowlinghall på temat:
Finns det fler eller nya affärsmöjligheter på marknader utanför Sveriges gränser?
Välkommen till pubkväll torsdag den 13 februari kl. 17-19 på Bowlinghallen i Laxå.
Business Sweden*, Enterprise Europe Network/ Almi Mälardalen och Handelskammaren
delar med sig av deras råd och erfarenheter av att göra affärer internationellt. Du bjuds på öl
och macka och tid för mingel och diskussioner! Efter kl. 19 finns det möjlighet att bowla om
man har lust. Meddela gärna detta vid anmälan!
Vi tror att denna kväll kan vara väl investerad tid för er som satsar på att göra mer på
marknader utanför Sverige. Man kan sällan garantera något i affärsvärlden men vi garanterar
att ni åtminstone får med er minst ett uppslag på ny affärskontakt, ny kunskap om tullregler
eller en ny idé för marknadsbearbetning. Seminariet är ett samarrangemang med Laxå
kommun och Askersunds kommun
Välkommen med din anmälan till carina.lahall@enterpriseeurope.almi.se, senast 7 februari

Dollarestore och Subway öppnar i april!
Öppnandet av både Dollarstore och Subway närmar sig med stormsteg. Dollarstore aviserar
att man avser att öppna planenligt i mitten av april. Rekryteringen av personal pågår för fullt.
Subway kompletterar Rastpunkt och Burger King och stärker konceptet ”här finns menyer för
alla smakriktningar” och därmed kommer Laxå att stärka sin position som det självklara
stoppet utmed E 20 mellan Stockholm och Göteborg.

Cirkulationsplatsen klar, men flera tillbud har inträffat!
Vår efterlängtade cirkulationsplats blev jättefin och gjorde det bekvämt för alla Laxåbor som
behöver korsa E 20. Tyvärr blev det alldeles för många tillbud med genomåkningar och en
del plåtskador både på bilar och räcken kring rondellen. Än så länge har tack och lov inga
allvarliga olyckor inträffat. Den senaste förbättringen från Trafikverkets sida är
förvarningsskylten och de reflekterande skyltarna i rondellen och vi hoppas alla att
trafikanterna nu tydligare kan se att det är en rondell så vi slipper fler incidenter. Fortsätter
problemen så måste fler åtgärder sättas in. Vi får heller inte glömma att alla trafikanter har ett
eget ansvar att hålla rätt hastighet och det 60 km/h som gäller från båda håll på E 20. Håller
man rätt hastighet så hinner man reagera även om man upptäcker rondellen sent.
Vi vill också förtydliga att det är Trafikverket som ansvarar för säkerhet och skyltning på
E 20, så kommunen varken kan eller ska sätta upp skyltar, även om vi tycker att det behövs
för att höja säkerheten. Det vi kan göra är att försöka påverka Trafikverket och det gör
kommunen oavbrutet i denna fråga och i många andra frågor, som t.ex. säkerheten vid
stationsområdet.
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