september 2016

Netto har startat sin
ombyggnad
Äntligen har Netto startat ombyggnationen av sina
lokaler vid E 20. Bygget blev av olika anledningar
försenat ca 3 månader, men är nu igång med hjälp av
lokala byggare inom bl.a. bygg och plåt. Daniel
Persson, Laxå Byggtjänst har anlitats för byggdelen
och har bråda dagar framför sig. Butiken ska nämligen
öppna i god tid före jul säger Daniel. Nettos satsning
innebär att E 20 Handelsområde växer ytterligare och
vi hoppas att det drar ännu fler investeringar till Laxå.

Turistsatsning I nytt projekt

Snart premiär för Stars biljard

I höst startar en ny turistsatsning för destination
Tiveden. Laxå kommun tar över ansvaret för tiveden.se
från Tiveds utvecklingsgrupp. Projektet har beviljats
stöd från Leader Mellansjölandet och från EUs fond för
landsbygdsutveckling. Tanken är att bygga upp en
långsiktigt hållbar webbplats som kan leva vidare utan
stödpengar. Två personer kommer att anställas och
arbeta deltid med att bygga upp webbplatsen,
marknadsföring av Tiveden internationellt och nationellt
samt arbeta med att utveckla besökskartan. Vi har
redan startat med reklamfotografering.

Stor satsning med tio Poolbord, ett Snookerbord, ett
Carambolebord. Internationell tävlingsstandard
inklusive kommentatorshytt för TV-sändningar. Men
också biljard för lokala biljardspelare och nybörjare.
Öppnar i månadsskiftet september/oktober.

Rankingen av företagsklimatet
släpps 20 september
Vi har stora förväntningar på den rankinglista på
kommunernas företagsklimat som släpps den 20
september. Det sammantagna omdömet från företagen
visar att klimatet förbättrats ordentligt för 3:e året i följd.
Vi hoppas att vi närmar oss vårt mål att vara bland de
100 bästa av de 290 kommunerna i Sverige.

Bowlinghallens nysatsning klar
Bowlinghallen erbjuder nu fler aktiviteter än bara
bowling. Gymmet har byggts om till en hall för
nöjesaktiviteter med bl.a. multisimulator för golf, fotboll
eller hockey, jakt/skyttesimulator, shuffleboard m m.
Ägarna till bowlinghallen, Henrik och Hilde hoppas på
fler företagsevents i anläggningen som nu förutom mat
och bowling även erbjuder tre- eller femkamp där de
olika aktiviteterna ingår.

Laxå kommun • Postgatan 2–4 • 695 80 Laxå • Tel 0584-47 31 00 • Fax 0584-107 41 • kommun@laxa.se • www.laxa.se

