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Vi går in i 2007 med tillförsikt!
2006 blev ett lyckosamt år för de flesta av Laxås företag. Nya jobb, nya företagsetableringar och
många nyföretagare får känneteckna året som gick. E 20-projektet krönte på nytt en framgång när
Laxå Bowling & Gym invigdes den 1 december. Satsningen som alla pratar om och som alla
gläds åt, har skapat en ny mötesplats för kommuninvånarna. Min förhoppning är att 2007 fortsätter lika bra som 2006. Osvuret är väl bäst men i dagsläget finns inget som talar emot en fortsatt
bra konjunktur. Nyligen invigdes Laxå Logistikpark som möjliggör för fler företag att nyttja Laxå kommuns logistiska läge i Skandinavien. Vi får många förfrågningar och förhoppningen är att vi ska ”landa” några av dom.
Försäljningen av våra sjönära tomter fortsätter och vårt mål är att på lite sikt också vända den negativa befolkningsutvecklingen. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla företagare för gott samarbete och jag vill också
önska alla företag och företagare lycka till med verksamheten under 2007!
Anna Eriksson, kommunstyrelsens ordförande

Noratel blir allt starkare globalt!
Noratel AS har gått samman med Toroid, en av världens störste producenter av ringkärnetransformatorer
(www.toroid.se). Toroid omsatte USD 28 milj. (ca.
NOK 170 milj.) 2004. Detta gör Noratel till Europas
ledande leverantör av transformatorer.
Detta ger Noratel en tyngre marknadsapparat i Europa, samtidigt som man nu kan samordna och optimera
produktionen i förhållande till Noratels fabriker i
Skandinavien och Polen. Toroid är kända för produkter av hög kvalitet och uppköpet bidrar till att Noratels
kunder även i fortsättningen får bästa kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Källa: Noratels hemsida

Witte Pemax producerar för högtryck!
Witte Pemax i Laxå producerar nu för högtryck. Lokalerna på Esabområdet har utökats för att klara en utveckling av maskinparken. Flera investeringar i nya
moderna maskiner har gjorts de senaste åren.
Witte Pemax är idag en känd, pålitlig leverantör och
partner inom skärande bearbetning. Produktionsenheten i Laxå har fokus på små och medelstora serier av
avancerad cnc-svarvning och fräsning. Tillsammans
med sitt moderföretag i Lidköping som till skillnad
mot Laxåenheten kör längre serier i sin produktion, så
blir företaget en komplett partner till sina kunder.
Platschef Magnus Tålsgård ser positivt på framtiden.
Orderingången är oförändrat positiv.

Gunilla tar över efter Tommy!
Gunilla Malm tar över efter Tommy
Erksson som slutade sin anställning
vid årsskiftet. Tommy har gått vidare
för arbete i det privata näringslivet.
Gunilla Malm är född och uppvuxen i
Laxå, men flyttade till Stockholm efter
gymnasiet. I Stockholm har hon jobbat som företagare och även inom vården. Efter ca 20 år flyttade
hon åter till Laxå och började studera retorik på
Örebro universitet, där hon också arbetat som lärare
i samma ämne. Våren 2006 började Gunilla som
projektledare på KomTek i Laxå och det arbetet avslutades vid årsskiftet. Gunilla jobbar nu med affärsutveckling och driver projekt för att fler företag ska
etableras eller nystartas i kommunen.
E-post: gunilla.malm@laxa.se
Telefon: 0584-47 32 95
eller 070-688 88 09.

Nyföretagarservice 2007
Alla som är bosatta i Örebro län och som funderar på
att starta eget företag erbjuds information från Startcentrum om hur det går
till och hur det är att vara egen företagare. Kvarvarande informationsträffar första halvåret 2007:
Torsdag 22 mars, 09.00 – 12.15
Onsdag 11 april, 18.15 – 21.15
Måndag 14 maj, 18.15 – 21.15
Torsdag 14 juni, 18.15 – 21.15
Se: www.laxa.se och klicka på Näringsliv!

Laxå kommun, Utvecklingsenheten, 695 80 Laxå, Telefon: 0584-47 31 00, Fax: 0584-107 41
E-post: mats.fransson@laxa.se, Internet: www.laxa.se
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Nya Företag
Laxå Bowling & Gym

TUVA, Tiveds Utvecklings AB

Bowlinghallen i Laxå invigdes i december 2006 och har under knappt
fyra månader besökts av tusentals
människor. Laxå har nu fått den mötesplats som så många Laxåbor har
längtat efter. Hit kan man gå och
träffa folk, varje kväll, sju dagar i veckan.
Korpturneringen Laxåstriken fyller bowlinghallen
med både bowlare och åskådare varje måndag- och
tisdagskväll. Lokala företag och privatpersoner har
bildat 57 st. två-mannalag som med hög intensitet
och engagemang fyller dataskärmarna med strikar,
spärrar, splittar och missar. Korpbowlarna blandar
enastående resultat med serier fyllda av rännslag.
Spelglädjen är dock alltid på topp.
Patrik Harlén är så här långt mycket nöjd med utvecklingen:
Helgerna har varit välbesökta, inte bara av Laxåbor
utan även av folk från andra orter, t.ex. Fjugesta,
Askersund, Hova, Gullspång och Vretstorp m fl.
säger Patrik.
Ett lyckosamt koncept har varit ”hälsoluncherna”
som innebär en halvtimmes bowling följt av intagandet av en fräsch sallad. Konceptet har varit så
framgångsrikt att det oftast kräver framförhållning i
form av förhandsbokning.
Bokning: 0584-128 90

Mathildas Dam & Herr har ny ägare!
Klädesaffären Mathildas Dam & Herr har bytt ägare. Veteranen Laila Karlsson har efter 38 års verksamhet i Laxå överlåtit butiken till Laxåtjejen Pia
Jansson. Mathildas Dam startade sin verksamhet på
Järnvägsgatan 11 i källaren. Butiken har sedan huserat på Postgatan 7 och Postgatan 11 innan man slutligen hamnade i de nuvarande lokalerna på Tavernagatan. När Gebes herrekipering la ner verksamheten
startades även försäljning av herrkläder i Mathildas
regi.
Vid nyinvigningen lyckönskades Pia Jansson av
bl.a. KS ordföranden Anna Eriksson samt av en
mängd näringsidkare i Laxå. Laila Karlsson avtackades samtidigt för 38 års stort engagemang för sin
butik och för Laxås utveckling.

Ny ägare till den gamla
anrika byn och turistmagneten Tivedstorp är
Tiveds Utvecklings AB.
Företaget ägs och drivs
av lokala entreprenörer .
I januari 2007 köptes
Tivedstorp av TUVA som står för Tiveds Utvecklings AB och bildades speciellt för detta köp av nio
personer, som har anknytning till Tived. Syftet med
köpet är att Tivedstorp ska bidra till bygdens utveckling och ekonomi, arbetstillfällen, samt att de
som bor i bygden skall få möjlighet att styra utvecklingen utifrån deras egen vilja.
Vision
Visionen bygger på flera delar som kompletterar och
stärker varandra. Delarna kommer att utvecklas i
olika takt allteftersom man orkar och lär hur man
skall göra.
Besöksplats
Den nuvarande anläggningen med kaffestuga, vandrarhem, konferensanläggning och kapell ska utvecklas till en attraktiv besöksplats. Det ska också vara
en mötesplats för bygden. Den trivsamma karaktären ska bevaras och vidareutvecklas. Den ska vara
genuin och bygga på den gamla bondekulturen. Produkter i serveringen och försäljningen ska vara
ekologiska och lokalproducerade när sådana alternativ finns. Tivedstorp ska erbjuda naturguidning och
andra naturupplevelser som passar in.
Tivedstorp har öppet dagligen jun-aug klockan 9-18.
Apr-maj och sep-okt är det öppet alla helger 10-16.
Läs gärna mer på hemsidan www.tivedstorp.se

Forsbergs Rör

Patrik Forsberg från Finnerödja jobbade på ABB i
Laxå i många år. Senhösten 2005 kom beskedet att
ABB flyttar till Västerås. Patrik kände stabilitet och
trygghet i sin tillvaro på företaget, men hade under
flera år funderingar på att starta eget. När ABB:s
besked om flytt kom så var valet enkelt. Patrik hade
en rörmokarutbildning sedan tidigare, så valet vad
han som egen företagare skulle syssla med, var
ganska självklart. Patrik har deltagit i nyföretagarserviceprogrammet med informationsträff och rådgivning. Ett bra stöd när man går i tankar att starta
eget företag säger Patrik Forsberg.
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Aktuellt
LEADER - Landsbygdsutveckling
Nya möjligheter för vår landsbygd!
2007 – 2013 genomförs ett nytt EU-program för landsbygdsutveckling. Här finns goda chanser för lokala
organisationer, föreningar och privata företag att påverka vilka idéer som får stöd. Detta kan ske genom
den så kallade LEADER-metoden som gör det möjligt
för invånare och företag på landsbygden att arbeta med
lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.
Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna ”förbättrad konkurrenskraft för lantbruksföretagen, förbättrad miljö och
landskap samt förbättrad utveckling av företagande
och livskvalité på landsbygden”. Tillsammans tar man
fram en utvecklingsplan som sedan ligger till grund för
vilka utvecklingsidéer som ska genomföras.
LEADER, som funnits som arbetsmetod inom EU sedan 1991, är en fransk förkortning som översatt till
svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka
landsbygdens ekonomi”. I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdområden.
Utgångspunkten för arbetet är samverkan i ett trepartnerskap mellan den ideella sektorn (föreningar,
byalag, utvecklingsgrupper etc) den privata sektorn
(företag) samt den offentliga sektorn (här oftast kommunen).
För att få tillgång till de medel som är avsatta för att
arbeta enligt LEADER-metoden måste man bilda en så
kallad LAG-grupp (lokal aktionsgrupp) och bestämma
sig för ett väl definierat geografiskt område samt en
gemensam plan/strategi. Ansökan om att få bilda ett
LEADER-område ställs till Länsstyrelsen.
Arbetet med att bilda LEADER-områden är igång på
många ställen i Sverige och även i vårt län. I södra och
västra delarna av Örebro län håller ett område på att
definieras. Företrädare för den ideella, privata och offentliga sektorn inom kommunerna Askersund, Laxå,
Degerfors, Hallsberg, Lekeberg, samt Örebro jobbar
nu för högtryck för att bilda ett Leaderområde. Planen
är att under våren och sommaren ta fram ett utvecklingsstrategi för området. Under hösten skall strategin
ligga till grund för en ansökan om bildandet av Leaderområdet. Arbetsnamnet är Leader ”Mellansjölandet”
och grundas på det faktum att vi finns mellan de stora
sjöarna Vänern, Vättern och Hjälmaren.

Production”iLaxå

”Lean
Sedan i höstas pågår ett projekt i
Laxå som har till syfte att få företag i kommunen att arbeta mer
med ”Lean Production” i sin
verksamhet. Begreppet kan enkelt
förklaras som resurssnål och smart produktion med
ständiga förbättringar.
Projektet ägs av Laxå kommun med Consensus Utbildning AB som ansvarig för utbildningsdelen och
med finansiering från Länsarbetsnämnden och EU
mål 2.
Sammanlagt har åtta deltagare, efter genomgången
utbildning, varit ute på tre fadderföretag för att arbeta
med Lean-konceptet. Resultatet så här långt är enbart
positivt, både från företagens och från deltagarnas sida.
”För mitt vidkommande så tycker jag att projektet
fallit väl ut, både vad gäller teoridelen samt projektarbetet hos Laxo Mekan AB. I det hela är Laxo Mekan
AB och jag nöjda med vad som presterats även om vi
fick börja långt bak i processen, men som jag uppfattat
det så har företaget fått en stabil grund att stå på och
kan fortsätta att utveckla detta med det frö som vi har
sått”, säger Harald Lamprecht, en av flera nöjda deltagare.
”Utbildningen Lean-produktion har gett mig en bra
grundförståelse av vad Lean innebär. Att driva ett eget
projekt har varit tufft men otroligt lärorikt och utvecklande. Projektet har även gett ett bredare kontaktnät.
Att få komma till Esab var för mig ett betydande lyft
då jag fick ingå i ett omfattande Lean-arbete. Att jag
lyckats få drömjobbet är ju inget minus”, säger Camilla Jarleskog, en annan av deltagarna.
”Vi ser väldigt positivt på projektet och är glada att
kunna hjälpa till som fadderföretag. Vi har haft väldigt
god nytta av de två projektdeltagarna som är hos oss
och deltar självklart fortsättningsvis också”, säger Jesper Kilander på Esab.
Tomas Himberg på Laxo Mekan anser att ”projektet
har varit ett viktigt första steg och en bra hjälp för att
komma igång med det ständiga förbättringsarbete som
Lean Production innebär”.
I april börjar nästa omgång med nya deltagare och nya
företag. Om du är intresserad och vill veta mer om
möjligheterna med Lean Production går det bra att
kontakta Jan Lindblom, Kunskapsbron,
jan.lindblom@laxa.se
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Turism
Laxå/Tiveden visades i Tyskland
ದ

HanseschauದWismar2007

Mellan den 1-4 mars har Laxå kommun representerats under mässan
i Wismar i den tyska delstaten Mecklenburg - Vorpommern. Laxå
kommun har deltagit gemensamt med de svenska kommunerna Hammarö, Säffle samt Åmål då alla dessa kommuner har Vänortskommuner i denna del av Tyskland. De tyska vänortskommunerna har ett
eget nätverk – Schwedennetzwerk – där olika frågor lyfts och diskuteras. I nätverket väcktes idén om att de tillsammans med sina svenska vänortskommuner ska delta i Hanseschau i Wismar den 1-4 mars 2007.
Hanseschau är den största upplevelsemässan i Mecklenburg och hade förra året 42 000 besökare och 222
utställare på totalt 8 000 m² i sju mässhallar. Hälften av besökarna kommer från Mecklenburg och hälften
från Hamburg och Lübeck.
I år var temat ”Gästland Sverige” och som parentes kan nämnas att
älgen kommer att vara årets djur i Wismar Zoo.
Vår gemensamma utställningsmonter var ca 50 m². Montern som
hade en mycket central placering i den största av de sju mässhallarna
var utformad som en klassisk svensk röd stuga, dekorerad med ett
uppstoppat älghuvud på varje gavel samt den tyska och svenska
flaggan på ”toppen”.
Årets mässa besöktes av 44 000 personer vilket alltså är ett nytt rekord och många menar att det var vår Schwedennetzwerk- monter
som bidrog till detta. Varje ort erbjöd något specifikt för sin kommun. Till exempel rökt lax från Hammarö och vi från Laxå bjöd som smakprov och till försäljning rökt Tivedsskinka och rökt älgkorv. Det gjorde succé med framförallt vår älgkorv, vilken tog slut långt innan sista
mässdagen var över.
Laxå kommun marknadsförde sig med vår turistdestination Tiveden - Norra Vättern och vi ser att vår destination tillsammans med de övriga Väner-kommunerna utgör ett eftertraktat resemål för turistande tyskar och
frågor om paketresor till vårt område har dykt upp.
Vi ser fram emot ett utökat samarbete med vår vänort i Tyskland, Grevesmühlen och våra “Väner”kommuner Åmål, Säffle och Hammarö. Under sommaren 2007 planeras i Laxå en ”Sommarfest” till vilken
vi bjudit in bland annat idrottsföreningar från Grevesmühlen för gemensamma idrottsevenemang och andra
aktiviteter.
Vi hoppas på att kunna delta även nästa år och att vi kan vidareutveckla vårt deltagande i mässan. Intresserade företagare och näringsidkare är välkomna med idéer och intresseanmälningar för ett eventuellt deltagande
2008.

TUR-mässan i Göteborg
Laxå och Askersund deltar den 22 - 25 mars med vår gemensamma destination Tiveden Norra Vättern på
TUR-mässan i Göteborg. Temat för vår monter är ”upplevelser”. Paketerade produkter och tjänster av olika
upplevelser ska säljas. På menyn finns bl.a. ridledspaket, vandringspaket och kulturpaket. Tivedstorp, Pensionat Tiveden och Lerbäcks teater finns representerade i montern. Monterbesökarna kommer att bjudas på
Tivedsrökt fläsk och Venus choklad. Mässan är upplagd med torsdag och fredag som branschdagar, medan
lördag och söndag är öppna för allmänheten.

