Nyhetsbrev
Maj 2014
Upp 20 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking!
Laxå kommun fortsätter att förbättra positionen i Svenskt Näringslivs undersökning
av företagsklimatet och ligger nu på 175 plats bland Sveriges 290 kommuner. I
Örebro län blev det en mittenplacering. Fortfarande är placeringen alldeles för dålig
för att vi ska vara nöjda. Arbetet kommer därför under året att fortsätta för att
förbättra företagsklimatet för att så småningom vara bland topp 100. För att vi ska
lyckas så behöver vi företagens hjälp att lokalisera de områden som kommunen bör
förbättra. Ett sätt är att svara på enkäten, drygt hälften av alla som får enkäten svarar
inte.

Promotionbåten 5 – 6 oktober 2014
Vi påminner om Promotionbåten som går 5 – 6 oktober 2014(söndag – måndag).
1 240 resenärer från Örebro och västmanlands län ges möjligheter till nätverkande
och nya affärer. och vi har begränsat med platser, så det är viktigt att anmäla så
snart som möjligt. Flera har anmält sig men fortfarande finns platser kvar.
Årets tema är Näringsliv och idrott, -Hur kan näringslivet dra nytta av idrotten och hur
kan idrotten dra nytta av näringslivet är några av de frågor som vi kommer att få svar
på under resan. Det viktigaste av allt är att företagare träffar andra företagare och
vidgar sina nätverk för att skapa fler affärer.
Läs mer på www.promotionbaten.se
Anmälan om deltagande görs till Mats Fransson via mail: mats.fransson@laxa.se

Thairestaurang i Laxå
För en tid sedan kunde vi konstatera att Pizzeria Marina stängde restaurangen. I
sommar öppnar en ny restaurang i samma lokaler, men med Thaimat på menyn.
Ägarna kommer från Åsbro och heter Mattias och Namfon och de räknar med att
kunna öppna i slutet av juni.

Gator och vägar
Tröttnat på alla potthål i vägarna? Arbetet med att laga alla potthål har startat denna
vecka och fortgår tills alla är lagade. Vattugatan och Röforsvägen byggs delvis om
med nytt bärlager och asfaltering.

Nya GC-vägen Laxå – Finnerödja invigs
Lördag den 14 juni, kl. 12 invigs den nya GC-vägen mellan Laxå och Finnerödja.
Invigningen sker i samband med Bodarneloppet och Finnerödjafesten i
Finnerödjaparken.
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