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Färg Forms centrallager till Laxå!
Färg Form flyttar sitt centrallager till Laxå Logistikpark i Röfors. Flytten ska vara klar vid årsskiftet.
Färg Form kommer att nyttja ca 3 500 kvadratmeter för sitt lager. Färg Form stärker Laxå kommun
som logistikkommun ytterligare.

Servicemätningen ”Insikt” ger Laxå högt betyg!
För andra gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom
området företagsklimat. Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance
(SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 189 kommuner samt åtta förbund/gemensamma
förvaltningar har deltagit i undersökningen. Servicemätningen görs inom myndighetsområdena
Bygglov, miljötillstånd, serveringstillstånd, brandtillsyn och markupplåtelser.
Laxå kommun hamnar högt i rankingen, 5 plats i Sverige och 1 plats i Örebro län.

Trägår´n i Laxå har bytt ägare!
Lotta Olsson från Åtorp är ny ägare av Trägår´n i Laxå. Lotta har för avsikt att utveckla trädgårdsdelen
i sortimentet och kommer bl. a. att odla egna grönsaker på de stora landen på området. Hon har
också tankar på ett litet café i växthuset.

Konditori Nya Promenaden har bytt ägare!
Ett entusiastiskt holländskt par, Bart och Fatima Hinten har tagit över Nya Promenaden. Därmed
behöver Laxåborna inte oroa sig över det gamla anrika konditoriets vara eller inte vara. Bra också för
våra företag som även i fortsättningen kan bjuda personal och kunder på färskt bröd och andra
bakverk.

Dollarstore växer fram – tidplanen håller!
Dollastorebygget har nu avverkat takstolskalaset. Kommande vecka är det dags för takläggning.
Arbetet har löpt på enligt tidplanen och i april 2014 ska det stå klart.

Cirkulationsplatsen E 20 är en omfattande byggnation!
Arbetet med cirkulationsplatsen är omfattande. För att få plats med rondellen måste tunneln under
E 20 byggas ut och mark har ianspråktagits av flera fastigheter. Byggnationen omfattar även
ombyggnad av röforsvägen i nord sydlig riktning. I sydlig riktning till korset von Boijgatan/Smedjegatan
och i nordlig riktning fram till Tivedsvägen. Dessutom ingår den nya busshållplatsen på Röforsvägen i
projektet. För att hålla tidplanen ”klart november” så kommer entreprenören att jobba även under
några helger framöver.
Trafikverket bygger dessutom flera så kallade SOS-fickor i både ost- och västlig riktning om Laxå.
Detta görs för att fordon ska kunna komma undan vid ev. fordonshaveri där vägen bara har en körfil.
Ps. Vill ni rösta på rondellens utsmyckning så kan ni göra det på kommunens hemsida laxa.se tom 23
september. Ds.
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