Nyhetsbrev
November
Frukostmöte på Hasselfors Värdshus!
Vårt Leaderprojekt ”Resursmatchning och nätverksutveckling” bjuder in till november
månads frukostmöte onsdag 30 november kl. 07.30. Denna gång hälsar Hasselfors Wärdshus
oss välkomna på en julinspirerad frukost som projektet bjuder på som en avslutning på det
gångna året. Anmälan till maud.pettersson@laxa.se eller mats.fransson@laxa.se senast
28 november!

Företagarlunch på Rastpunkt!
Måndag 5 december, kl. 12‐ 13 arrangerar Laxå Rotaryklubb och Laxå kommun som
vanligt en företagarlunch. Företagarluncherna är alltid den första måndagen i
månaden.

Marknadsföring genom reklamfilm!
Den 9 november arrangerades en företagarkväll med information om reklamfilm som en
marknadsföringskanal. Under kvällen gjordes en enklare film som kort beskriver den
information vi fick. Gå gärna in på länken och titta på filmen! Klicka för att titta på filmen!

Projekt för att främja kvinnors företagande!
Goda möjligheter för dig som är kvinna och vill starta, förändra, utveckla, stärka eller
köpa företag. Via de projektmedel som ALMI fått kommer det att finnas möjligheter
för kvinnor som vill starta eller utveckla företag att få stöd på olika sätt.
Mer information finns på ALMIS hemsida www.almi.se/malardalen/

Stationshusets renovering startar!
Nu tar vi ytterligare ett steg i att färdigställa vårt nya resecentrum genom att starta
renoveringen av stationshuset. Väntsalen kommer inte att kunna användas under
ombyggnadstiden, varför en provisorisk, enkel byggnad kommer att sättas upp för
resenärernas behov av väntsal när kylan slår till. Arbetet beräknas var helt klart i maj
2012. Arbetena omfattar både utvändig och invändig renovering. Slutprodukten blir
ett funktionellt resecentrum i en alltmer flexibel arbetsmarknadsregion.

Laxå Promotion!
Nu är företagarnas hemsida www.laxapromotion.se publicerad. Gå in och registrera dig och
ditt företag. Har du problem kan du kontakta Mattias Bruus, mattias@webino.se så lotsar
han dig rätt. Syftet med laxapromotion.se är att företagarna snabbt ska kunna kommunicera
med varandra, dela med sig av erfarenheter, erbjudanden, lediga resurser eller resursbehov.
Vi erbjuder nu ett utbildningstillfälle, måndag 21 november, kl. 18.30 – 20.30, datasalen i
Kunskapens Hus. Här kan du också få hjälp med din registrering samt upplägg av bilder m m.
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