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Besikta bilen i Laxå!
Nu finns det äntligen en bilbesiktning i Laxå. Det är
ClearCar som öppnar i före detta verkstadslokalen hos
OKQ8. Första bokningsbara dag är 14 december och
du bokar på www.clearcar.se
Inledningsvis är det öppet måndag, onsdag och fredag
07.00-16.00 med lunchstängt 11.30-12.30. Du kan
besiktiga din bil, släp, husbil och husvagn samt lättare
lastbil.
ClearCar finns idag på 81 orter runt om i Sverige.

OK/Q8 byter interiör och satsar på
mat och fler bilprodukter

Positivt höstseminarium om
upphandling

Det är stora förändringar på gång på OK/Q8 i Laxå.
Butiken byggs om och byter all interiör. En betydligt
större serveringsdisk gör det möjligt att göra egna
smörgåsar. Det kommer att finnas fler bord för
kunderna där man bekvämt och enkelt kan äta eller
fika. Fredrik Aversten, stationschef i Laxå säger att
man inte kommer att minska på det bilistiska utbudet,
utan tvärtom ta in fler produkter. Man vill helt enkelt öka
servicen för kunderna och få fler att stanna i Laxå.

Den 4 november arrangerades ett företagarseminarium
om upphandling och företagsklimatet. Upphandling var
temat för andra seminariet i rad och engagerar många
företagare i kommunen. Lennart Wallin, upphandlingsansvarig, på kommunen lovade att bistå utvecklingsenheten med kommande upphandlingar så att de kan
skickas ut till företagen i kommunen. Därför är det
viktigt att alla mailar sin e-postadress till oss.
Aktuella upphandlingar:
Upphandlingar i Örebro län

Nya hyresgäster i Infront Gym
Infront Gym har fått hyresgäster. Det är ett nytt företag,
Lämås Säkerhet & Hälsa, som hyr in sig. Bland annat
kommer man att ordna kurser i självförsvar och nästa
söndag den 6 december är det kurs.

Företagarlunch på måndag 7/12
Måndag 7 december, 12 - 13 på Rastpunkt är det dags
för årets sista företagarlunch.
Joacim Storm och Klas Josefsson på Nerikes
utbildningar AB berättar om sin verksamhet och sina
expansionsplaner vid Laxå flygfält.
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