oktober 2016

Företagsklimatet nu
ännu bättre
Företagsklimatet mot nya höjder. I senaste rankingen
klättrade Laxå kommun 69 placeringar och ligger nu på
71 plats i Sverige och på andra plats i Örebro län. Ett
bra företagsklimat är viktigt för hela kommunens
utveckling. Det är entreprenörerna som gör skillnad.I
Laxå har flera investeringar gjorts där det vid samtliga
tillfällen har varit lokala entreprenörer som svarat för att
allt blivit realiserat. Nu senast Netto och Laxågallerian.
I Finnerödja har gamla Gordons tomma lokaler fyllts
med verksamhet av lokala entreprenörer i Finnerödja.

Laxågallerian fylld av verksamhet

Företagsbesök

Hamnbutiken har utvecklat sin verksamhet ytterligare
och disponerar nu även den del som var blomsterbutik
tidigare. Den nya avdelningen är fylld med husgeråd
och livsmedelsdelen har utökats med fler artiklar.

Politiker och tjänstemän från kommunen gör
regelbundna företagsbesök. Vår avsikt är att besöka så
många som möjligt. Senast besökte vi ett spännande
företag i Tiveden, Haag Cues i Davidstorp som
tillverkar och reparerar biljardköer till många
högklassiga spelare i Sverige och Europa. Ett unikt
företag som kanske är mer känt nationellt än i Laxå
kommun. Ägarna Lennart och Robert Haag är
dessutom engagerade i Stars Biljard i Laxå.

Intill har en helt ny butik med barnkläder och garner
öppnat. Butiken heter ”Lilla boden för barn & garn” och
butiksägare är Therese Andersson och Håkan Öbro.
Ägarna till fastigheten, Greger Wintercorn, Tomas
Jansson och Mattias Bruus är jätteglada men även lite
överraskade att det gått så fort att fylla lokalerna med
butiker.

Stars biljard invigd
Lördag den 1 oktober invigdes Stars Biljards nya
biljardhall i Laxågallerian. Förutom att det är en av
Sveriges finare biljardhallar så inrymmer lokalerna
även ett jättefint Café.
Ägaren Aboud Ibrahim har jobbat hårt de senaste
veckorna för att hinna klart. Ännu saknas dock några
bord som beräknas komma i slutet av oktober. En
biljardförening är redan under bildande och man
hoppas på många medlemmar från kommunen.

Är du som företagare intresserad av att träffa
kommunen så kan du kontakta mats.fransson@laxa.se
så bokar vi in ett besök snarast möjligt.

Hockeybussen 10 november
Ring Simon på Örebro Hockey, 076-369 06 08, om du
och dina medarbetare vill se en SHL-match.

Upphandling
Laxå Kommunfastigheter AB planerar att under hösten
gå ut med en ny upphandling av asfaltering.
AB Laxåhem förbereder en upphandling av byggnation
av bostäder vid korsningen Skolgatan/Kjellbergsgatan.
Sök aktuella upphandlingar på www.opic.com
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