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Företagarseminarium
Vi inbjuder företagare och företagarrepresentanter till
ett spännande seminarium om företagsamhet i Laxå
kommun. Vi kommer bl.a. att informera om och ta emot
synpunkter på kommunens upphandlingar. Dessutom
kommer det att handla om företagsklimatet, nya
majoritetens syn på företagsutvecklingen i Laxå
kommun, samt information om kommunens VEP.
10 februari kl. 15 – 18 i Kunskapens Hus, kaffe
serveras från kl. 14.30. Anmälan till
mats.fransson@laxa.se senast 6/2. Välkomna!

Björn Jonsson, ICA Supermarket
blev årets företagare 2014
Björn Jonsson, ICA Supermarket blev årets företagare i
Laxå kommun 2014. Stora investeringar, satsningar på
personalen och god service till kunderna fällde
avgörandet. ICA Supermarket i Laxå är numera en av
de finare ICA-butikerna i Örebro län. Priset
överlämnades av kommunstyrelsens ordförande Bo
Rudolfsson på centrumscenen i samband med
Luciafirandet den 14 december 2014. Björn med
personal var stolta över utmärkelsen.

Succé när Laxå bio nystartade
Ca 170 personer gästade biopremiären på Juldagen
när Laxå Bio nystartade den digitala bioanläggningen.
Laxå Biografförening var nöjda med responsen från
kommuninvånarna. Vi får gå många år bakåt i tiden för
att nå samma antal biobesökare. Försäljningen av
stolar rullar också på bra, fler och fler företag sponsrar
med biostolar. Är du intresserad? Kontakta Laxå
Biografförening! www.laxåbio.se

Svenskt Näringslivs enkät ute nu
Nu är Svenskt Näringslivs enkät utskickad till
företagen. Vi är tacksamma om ni tar er tid att svara på
enkäten. Era svar är viktiga och ger oss information om
hur vi kan förbättra företagsklimatet i kommunen.

Arbetsmarknadskunskap i skolan
Många arbetsgivare har stora anställningsbehov, men
ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett
problem. Generationen som ska ta över känner sig
dåligt rustad. Vi tror att glappet mellan jobben och
ungdomarna i Laxå kan minska genom projektet
”Arbetsmarknadskunskap i skolan”. Därför är det viktigt
att alla arbetsgivare engagerar sig, för det är allas
ansvar att rusta ungdomarna inför framtiden. Mer info
om projektet får du på företagarlunchen den 2 mars.

Ifron startar upp gym i Elkedjan
Ifron som ägs av Mattias Bruus köpte för en tid sedan
Elkedjanfastigheten för att få plats med sitt Gym som
under våren kommer att flytta till de nya lokalerna.
Gymet vänder sig både till företag och privatpersoner.
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