mars 2016

Varumärket Laxå
Ca 30 företagare i fyra grupper jobbade i workshops på
företagarseminariet den 9 mars med tre olika teman.
Diskussionerna var livliga när historien, nutiden och
framtiden analyserades och diskuterades. Målet med
seminariet var en del i det varumärkesarbete som
pågår. Det ska så småningom leda till att vi kan enas
kring ett gemensamt varumärke och värdegrund som vi
alla ställer oss bakom, men även möjligheten att
påverka omvärldens bild av Laxå kommun.

Laxå är en företagsam kommun
I Laxå kommun startade 31 nya företag under 2015.
Det ger 5,5 nya företag per 1000 invånare och placerar
Laxå som nr 2 i Örebro län.
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Många företag går allt bättre
Den nationella tillväxten under 2016 påverkar
Laxåföretagen positivt. ÅF Industry (f.d. Specma) har
fått en stororder från SKF som innebär att företaget
behöver nyanställa. Esabs orderingång är fortsatt

positiv med nyanställningar som följd. Laxå Special
Vehicles fortsätter också att utvecklas och är idag hela
100 anställda. Flera andra industriföretag i kommunen
känner också av en bättre konjunktur.

Företagarlunch, april
Nästa företagarlunch blir den 4 april, kl. 12 – 13 på
Rastpunkt. Programmet kommer bl.a. att handla om
Laxå bio. En riktigt god lunch serveras för endast 89 kr.

Kommande företagsevenemang
Nästa evenemang är Laxå näringslivsdag och är
planerad till den 2 maj, kl. 12 - 18 och kombineras med
maj månads företagarlunch. På programmet finns bl.a.
två talare. Jan Torége föreläser om det sociala
kapitalets betydelse för platsens utveckling, ett led i
vårt gemensamma varumärkesarbete. Nästa talare är
varumärkesexperten Stefan Forsberg. Stefan var under
12 år marknads- och kommunikationschef på AB Karl
Hedin. Utöver föreläsningar så bjuds det på
kontaktmässa, paneldiskussion med flera intressanta
lokala företag samt mingel. Boka denna eftermiddag
redan nu!
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