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Du får (väldigt) gärna svara på enkäten från Svenskt Näringsliv!
Svenskt Näringsliv har skickat ut enkäten om företagsklimatet till företag (Aktiebolag. Utöver de frågor
som alltid ingår i enkäten så kommer Svenskt Näringsliv att fråga dig hur du upplever att
företagsklimatet har utvecklats i Laxå kommun under de senaste fem åren. Dom kommer också att
fråga om kommunen bedriver verksamheter som du som företagare skulle vilja driva i egen regi. Om
du har haft kontakt med kommunen gällande tillstånd, tillsyn eller kontroll så kommer du att få frågor
om hur du upplevde de råd och den vägledning du fick.
Det är av största vikt för oss på Utvecklingsenheten att du tar dig tid och svarar på enkäten. Svaren
hjälper oss förbättra företagsklimatet ännu mer.
Tack på förhand Mats & Hans

Nu finns NyföretagarCentrum i Laxå
Rådgivare är Mattias Bruus och han nås på 073-512 35 77 eller
mattias.bruus@nyforetagarcentrum.se.
Kontoret finns på Järnvägsgatan 12 . OBS! Endast bokade tider.
Den enskilda rådgivningen på NyföretagarCentrum är kostnadsfri,
personlig och konfidentiell. Det kan bli ett eller flera tillfällen, det
beror på hur långt du kommit i processen.
Läs om NyföretagarCentrum Sydnärke här >>

Kickstart Digitalisering för industriföretag
IUC / Stål & Verkstad och Teknikföretagen arrangerar Kickstart
Digitalisering för industriföretag som är ett initiativ med syfte att ge
insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som
digitaliseringen innebär. Det blir en heldag och två halvdagar med
workshops kring digitalisering. 13 februari, kl. 09:00 - 16:00, 6
mars, kl. 09:00 - 13:00, 20 mars, kl. 09:00 - 13:00. Plats Örebro

Universitet.
Seminarieserien är kostnadsfri och man bjuder på frukost, lunch
och fika.
Hört av dig per e-post till hans.traav@laxa.se för mer information
eller gå in på kickstartdigi.se och anmäl dig!

Klicka på bilden och se filmen!
Det går fort när Laxåhem bygger radhuslägenheter på Skolgatan 15. Klicka på bilden så får du se
bygget, från 24 oktober till 31 december på 46 sekunder!

Objektvision

Upphandling

Bo och företagsbesök

Vi vill påminna om att du som
äger kommersiella fastigheter i
Laxå kommun och vill sälja
eller hyra ut får använda
kommunens avtal för
Objektvision. Du betalar 0 kr för
detta. Skicka ett e-post till Mats
Fransson om du vill veta mer!

Inga nya upphandlingar för
tillfället.

Intresserad av att
kommunalrådet Bo Rudolfsson
besöker ditt företag? Slå en
signal till Hans Traav på 072235 96 60 så bokar han in ett
besök.

Gilla och följ oss på Facebook så att fler får ta del av allt
spännande som händer i Laxås Näringsliv. Och dela gärna inlägg!.

Platsen Laxås vision
En välmående plats med hög trivselfaktor,
stark sammanhållning och öppenhet mot
omvärlden.
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