Nyhetsbrev
Oktober 2014
Bussresa till Elmia Subcontractor
Kommunerna i södra Närke arrangerar en bussresa till Elmia Subcontractor tisdag den 11
november. Bifogar särskild inbjudan med komplett informatiom om anmälan m m.!

Svara på enkäten!
Snart är det dags att svara på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Vi
vädjar som vanligt att ni tar er tid att svara på enkäten. En hög svarsfrekvens ger oss bra
indikationer på hur vi kan förbättra företagsklimatet.

Arbetsmarknadskunskap i skolan
Laxå kommun har nappat på ett spännande projekt som Handelskammaren driver i skolan.
Projektet kallas ”arbetsmarknadskunskap” och är en samverkan mellan privata och offentliga
arbetsgivare, med Handelskammaren som projektägare. Med arbetsmarknadskunskap vill vi
bidra till att öka samarbetet mellan skola och arbetsliv. I satsningen erbjuds
lektionsmedverkan och arbetsmarknadskunskap till kommunens elever från årskurs sju till
sista året på gymnasiet. Samtidigt bjuds deras föräldrar in till föräldramöten där alla
tillsammans pratar arbetsmarknadskunskap. Konceptet har tidigare genomförts med stor
framgång i Västerås.

Ungdomsentreprenör i Laxå kommun
Ungdomar är viktiga för en kommuns utveckling och de som blir entreprenörer och kanske
startar eller tar över ett företag är oerhört betydelsefulla för framtiden. Därför har vi också för
avsikt att erbjuda våra ungdomar att bli ungdomsentreprenörer under en del av sommarlovet.
Antalet platser kommer åtminstone första året att vara begränsat så ungdomarna kommer att
få ansöka om att få bli ungdomsentreprenör. Idékonceptet bygger på en ”kick off-vecka” där
man bl.a. får träffa nyföretagarcentrum, unga entreprenörer som ska fungera som
inspiratörer, Ung företagsamhet som kan ge goda exempel samt bankerna som ger
grundläggande affärsinformation. All information och inspiration ges givetvis utifrån
ungdomarnas förutsättningar. Laxå kommun och lokala företag genomför verksamheten
tillsammans.
De företag som är intresserade att stödja projektet kan höra av sig till Mattias Bruus,
mattias@webino.se eller Mats Fransson, mats.fransson@laxa.se.

Nytt företag, Fromea
Fromea är en webb och reklambyrå som finns i både Laxå och Örebro. Det de har
specialiserat sig på är att skapa hemsidor till små och mellanstora företag. Företaget jobbar
med webdisign men erbjuder också tjänster inom trycksaksproduktion/grafisk
formgivning/illustration såsom tillverkning av logotyp, reklamblad, annonser, visitkort, mm.
De har också lång erfarenhet inom systemutveckling och arbetar dagligen med att utveckla
nya och anpassa befintliga system till sina kunder.

www.laxa.se

Vill du veta mer om Fromea? Besök hemsidan: www.fromea.se eller slå en signal på:
08-559 222 88
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