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Greger, Tomas och
Mattias årets företagare
Greger Wintercorn, Tomas Jansson och Mattias Bruus
utsågs till årets företagare i Laxå kommun 2016. De
har på kort tid fyllt hela den gamla ”Konsumfastigheten”
med verksamhet. Laxå fick därmed sin första galleria.
De har bidragit till att Laxå torg har fått nytt liv och nya
arbetstillfällen. Vi kan konstatera att med lokala
entreprenörer så händer det saker som vi ibland inte i
vår vildaste fantasi trodde skulle kunna hända.

Nästa E20-etablering?
Under 2017 ska vi med gemensamma ansträngningar
hitta intressenter till företagstomterna sydväst om
Dollarstore. Det finns mycket mark, motsvarande 4-5
Dollarstore, så känn inga begränsningar. Det finns
plats för flera verksamheter som uppskattar E20-läget.
Butik, husbilsförsäljning, outlet… Kontakta Mats
Fransson om du har tips/idéer eller prospekts som vi
kan kontakta.

Ett axplock av händelser:









Laxå Näringsliv på Facebook
Du har väl inte missat Laxå Näringsliv på Facebook?
Gå in och klicka på Följ så att du inte missar nyheter
om Laxå Näringsliv! Och du får naturligtvis Gilla varje
nyhet så vi får bra spridning om Laxås näringsliv.
https://www.facebook.com/laxanaringsliv/



Netto öppnade 17 november.
Nitton 93 etablerades i Esabs lokaler i somras.
Laxå Special Vehicles har haft ett enormt
expansivt år med 40 – 50 nyanställningar och
tagit nya lokaler i anspråk på Esabområdet.
FFAB Legopack har investerat i nya lokaler.
Sjöbod nr. 7 har expanderat 200 kvm.
Rastpunkt har investerat i standardhöjning på
hotellet.
Laxå galleria med en fantastisk biljardhall
invigdes i höstas.
Svenska Kraftnät har hyrt ca 6 000 kvm i
logistikparken i Röfors.

Vi hoppas på en fortsatt bra företagsutveckling 2017
och Laxå kommun vill önska alla våra duktiga
företagare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Bo Rudolfsson, Harry Lundin, Mats Fransson och Hans
Traav.

God Jul o Gott Nytt År!
2016 har för många företagare i Laxå kommun varit ett
bra år. Vi har kunnat räkna in ett antal nya etableringar
och investeringar som tillfört ytterligare mervärden till
kommunen.
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