Nyhetsbrev
September
Konditori Promenaden omstartade i Laxå!
Susanne Sättergård heter nya ägaren till konditori Promenaden. Hon köpte Promenaden
efter konkursen på försommaren. Öppningen skedde efter en rejäl upprustning i
serveringsdelen som numera har ljusa och inbjudande lokaler. Susanne meddelar att
verksamheten hittills har gått mycket bra och att både företag och privatpersoner har visat
stort intresse som kunder. Därmed fortsätter den drygt 60‐åriga historien med anrika
konditori Promenaden i Laxå.

Grand Café, ett annat omstartat Café i Laxå
Marian och Arian van Ham som tidigare drev Camping Tiveden Driver nu både Café
Sockenstugan och nya Grand Café (tidigare Café Rött) i Kunskapens Hus. Grand Café
serverar också frukost och dagens lunch med kontinental inspiration.

Promotionbåten 16 –17 oktober
Det är hög tid att anmäla sig till Promotionbåten 2011! Promotionbåten erbjuder
som vanligt möjligheter till affärer och nya kontakter med regionens företrädare för
företag och offentlig verksamhet. 2010 var vi ca 1 400 personer med på resan.
Kostnaden för deltagande med helpension, del i annons samt del i Roll Up är ca 2 800
kr per person. Laxå kommun har 20 platser varav 10 platser är kvar.
Anmälan snarast möjligt till mats.fransson@laxa.se, först till kvarn… gäller!

Nerikes utbildningar AB ett nytt företag i Laxå!
Nerikes utbildningar AB med ägarna Joakim Storm och Klas Josefsson bedriver
riskutbildning för fordonsförare vid Laxå Flygfält. Företaget har investerat i ny asfalt
på fältet och Laxå Flygklubb jublar. Detta har varit en önskan under många år för alla
flygentusiaster i klubben. Under sommaren har halkkörning pågått i stort sett varje
dag och verksamheten kommer att öka. Joakim och Klas ser Mellansverige som en
möjlig marknad. Under hösten kommer de att bjuda in till invigning av
verksamheten.

Omlastningsterminal
Laxåterminalen är nu mer eller mindre färdigställd. Nu inväntas de slutliga avtalen
med Trafikverket. Terminalen beräknas vara i drift senast under oktober månad.

Resecentrum
Angöringen för bussar, asfalteringen av Järnvägsgatan och cykelparkeringen är
färdigställda och arbetet på stationsplanen och den nya parkeringen färdigställs
under september. Upprustningen av Stationshuset beräknas startas upp under
oktober.
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