Nyhetsbrev
November 2014

Bussresa till Elmia Subcontractor!
Kommunerna i södra Närke arrangerar en bussresa till Elmia Subcontractor tisdag den 11
november. Anmälan kan göras på följande länk: http://www.hallsberg.se/elmia

Svara på Svenskt näringslivs enkät om företagsklimat!
Snart är det dags att svara på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Vi
vädjar som vanligt att ni tar er tid att svara på enkäten. En hög svarsfrekvens ger oss bra
indikationer på hur vi kan förbättra företagsklimatet. I februari/mars 2015 kommer vi att
arrangera ett halvdagsseminarium där företagsklimatet som ämne.

Projekt centrala Laxå 2020 på Facebook!
Projekt ”Centrala Laxå” finns nu som en Facebookgrupp. Vi vill ha era synpunkter på hur ni
vill att centrala Laxå ska utvecklas till år 2020. Kommunen vill med er hjälp ta fram ett
visionsdokument som ska ligga till grund för framtida planer för centrala Laxås utveckling. Gå
gärna in på sidan och ge dina synpunkter!

FFAB Legopack superföretag och gasell!
FFAB Legopack blev 2013 tillsammans med Hagabergs utsedda till gasellföretag. FFAB
Legopacks framgångar fortsätter 2014 och har även i år utsetts till gasell men även till
SUPERFÖRETAG. Bisnode och Veckans Affärer har för 10:e året i rad rankat de mest
framgångsrika svenska bolagen. 442 företag i Sverige har klarat de extremt tuffa kriterierna.
Listan motsvarar mindre en 1 procent av de ca 50 000 svenska företag som omsätter mer än
10 miljoner kr per år. FFAB Legopack kom på 6 plats i Örebro läns superliga.
Försäljningstillväxt väger tungt bland kritierna. Men det räcker inte med ett eller två bra år.
För att kvala in måste företaget kunna visa upp god tillväxt under minst fyra år. Uthållig vinst,
avkastning och skuldsättning är andra grenar där företagen måste klara kvalgränsen. För
rättvisans skull jämförs också varje företag med sin bransch.
Ett stort GRATTIS till FFAB Legopack i Laxå!

Positiv befolkningsutveckling även 2014!
Laxå kommun fortsätter öka befolkningen även 2014. Sista veckan i oktober visar på ett
överskott på 66 personer. Det är inflyttningsnettot som ger detta resultat. Födelsenettot är
fortfarande minus.
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