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Nu är enkäten om
företagsklimatet
utskickad
Svenskt Näringsliv har nu skickat ut enkäten om det
lokala företagsklimatet till företagen. Vi arbetar ständigt
med att förbättra företagsklimatet så vi ber er alla som
fått enkäten att ta er tiden att svara på den. Det är
många frågor att svara på, men era synpunkter är
viktiga för oss, så att vi jobbar med förbättringar inom
rätt områden. Vi nöjer oss inte med förbättringen förra
året, vi vill bli ännu bättre, så svara på enkäten.

Nya ägare till restaurang Thali

Upphandlingar

Restaurang Thali på Postgatan har fått ny ägare som
just nu bygger om, kaklar och fräschar upp. Det
kommer att bli ett nytt koncept med pizza och pasta.
Man räknar med att öppna om drygt en månad.

Skolskjutsar och Livsmedel. Länk till OPIC.

30 nyregistrerade företag 2015
Nyföretagandet är precis som tidigare år stort i Laxå
kommun. 30 nya företagsregistreringar under 2015 gör
att kommunen når målet som just är minst 30 nya
registreringar per år. Majoriteten av nyregistreringarna
är aktiebolag, 20 st och resterande 10 är enskilda
firmor. Vi är jätteglada att kommunen har så många
företagsamma människor och det bådar gott för den
framtida tillväxten i kommunen.
Har du funderingar på att starta eget företag så är du
välkommen att kontakta oss. Vi kan erbjuda
kostnadsfri, konfidentiell affärsrådgivning via
Nyföretagarcentrum.

Nu lämnar vi turistkartan till tryck!
Du som driver företag och vill dra nytta av alla turister
som besöker kommunen, gör klokt i att snarast boka en
annons i turistkartan för 2016. Kontakta Hans Traav för
information eller annonsbokning omgående.
hans.traav@laxa.se eller telefon 0584-47 33 67.

Driv café och kiosk i Resecentrum!
Vi söker en entreprenör med fräscha idéer som vill
driva café och kiosk i Resecentrum. Antal resenärer
ökar stadigt så förutsättningarna blir bara bättre och
bättre. Rekviera anbudsunderlag genom att skicka ett
e-post till mats.fransson@laxa.se
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