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INDENO tar hem stororder!
Indeno har tagit hem en stororder värd ca 15 MKR. Ordern fördubblar omsättningen och kan
innebära nyanställnigar under 2015. Indeno AB i Laxå, som tillverkar ljudabsorbenter, golvoch bordsskärmar har tecknat ett avtal med inredningskoncernen Kinnarps om leverans av ett
stort antal bordsskärmar i en ny serie. Även ett annat Laxåföretag gynnas av affären. Laxå
Bruk AB formpressar innanmätet i stenullsmaterialet Inorlit åt Indeno. Cirka en tredjedel av
ordervärdet hamnar hos Laxå Bruk.
Ett jättegrattis till Indeno!

Svenskt näringslivs enkät är senarelagd!
Svenskt Näringsliv som normalt har skickat ut sin enkät om företagsklimatet i
oktober/november har senarelagt utskicket till inledningen av 2015. Orsaken är att man ska få
med hela året som ligger till grund för företagens svar. Enkäten beräknas komma ut i februari
2015 och avser då företagsklimatet 2014.

Ny entreprenör driver Tiveds Handel vidare!
Paul Särnholm lämnar över driften av Tiveds Handel till Mikael Wallin från Finnerödja. Mikael
driver idag Wallins Bod i Finnerödja, men väljer nu att stänga den verksamheten och istället
satsa på Tiveds Handel. Det är jätteviktigt för hela Tivedsområdet att lanthandeln får finnas
kvar, då de flesta har långt till både Laxå och Askersund. Vi önskar Mikael lycka till!

Bergfästet och Laxå Bio återuppstår i ny skepnad!
Bergfästet Laxås anrika festlokal och bio återuppstår i ny skepnad. Nu är det klart att Laxå Bio
återuppstår och digitaliseras. Detta har möjliggjorts genom att ett lokalt fastighetsbolag
förvärvat fastigheten. Bion kommer att drivas av den nystartade biografföreningen, och tanken
är att övriga lokaler bokas via Rastpunkt Laxå säger Stefan Jinnestrand som är en av ägarna i
fastighetsbolaget. Det skall bli en levande mötesplats för föreningsliv, näringsliv och
privatpersoner. Första bröllopsfesten är redan inbokad och om allt går som Biografföreningen
tänkt sig så är det Juldagen som blir nypremiär för Bion.
I samarbete med ett lokalt företag är det tänkt att biostolarna skall renoveras , för en ultimat
bioupplevelse i en kultförklarad biosalong. Här kommer finnas möjlighet för företag och
privatpersoner att stötta föreningen genom att ”hyra” sin stol och få möjlighet till
premiärvisningar.

God Jul och Gott Nytt År!
2014 har varit en blandat år för företagen i kommunen. Den långvariga eurokrisen har
försvagat europamarknaden som ännu inte har återhämtat sig. I kommunen finns många
företag som har Europa som sin största marknad och de flesta känner av detta tydligt. Flera
av våra mindre företag är leverantörer till exporterande företag och de blir indirekt lidande av
den fortsatt svaga Europamarknaden.
Det finns dock undantag, många företag har gått jättebra, trots en vikande konjunktur i
Europa. Ingen nämnd – ingen glömd! Några av dom har presenterats i nyhetsbreven under
året.
Avslutningsvis vill kommunledningen tillönska alla företag i kommunen en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
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