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I samband med ett frukostmöte, i december 2009, var Claes Nelander från Örebro Promotion på
besök. De företag från Laxå kommun som var med denna gång kom med önskemål om att starta ett
branschlöst nätverk i Laxå. En förstudie gjordes, vilket resulterade i ett tvåårigt projekt som nu är i sin
slutfas. Nu ska arbetet fortsätta av egen kraft utan projektledare. En förening ska bildas med styrelse
och alla företag erbjuds att bli medlemmar.
Den 29 januari kl. 12, i Kunskapens Hus i Laxå, avslutar vi projektet med att Anneli Nilsson från
Kumla Promotion kommer och berättar om hur deras nätverk är uppbyggt. Projektet bjuder på
en enkel lunch.
En enkät om projektarbetet är utskickad med en svarsfrekvens på ca 21 %!
72% tycker att nätverket behövs. 72% önskar mer samverkan mellan företagen.
23% har fått nya kontakter genom nätverksträffarna. 16% har angett att detta resulterat till konkreta
affärer. 46% önskar att några träffar sker tillsammans med företag från Sydnärke.

Indeno AB flyttar verksamheten till Laxå!
Indeno är ett företag i Lekebergs kommun, byggt på decenniers kompetens och verkar inom tre
affärsområden; Möbeltapetsering, Industritapetsering och Designprodukter.
Inom dessa områden levererar företaget kompletta produkter eller delar av produkter till en mängd
industrier och företag, såsom inredningskonsulter, möbeltillverkare, sjukhus, kontor,
konferensanläggningar, hotell mm. Företaget flyttar till Husabergs gamla lokaler i Röfors under 2013.
Företaget ingår i Fratrumgruppen, som ägs av Pär och Stefan Jinnestrand.

Nytt företag, Wojab!
Laxåborna Tomas Jansson och Greger Wintercorn är två Laxåbor som nu startar ett företag. Under
det gångna halvåret har de funderat och under senare delen arbetat intensivt med att starta en
affärsverksamhet i Laxå.
Wojabs affärsidé är att ge effektiva energilösningar, som sparar energi och pengar samt värnar om
miljön genom att använda förnyelsebar energi”. Grunden är att erbjuda lösningar för el och värme som
bygger på solenergi.Företaget kommer också att innehålla en konsultverksamhet med inriktning på
tekniklösningar för produkt och produktion. Företagets ambition är att ha en hög miljöprofil som kan
bidra till ett klimatneutralare samhälle. De räknar med att verksamheten kommer att rulla från tredje
kvartalet 2013 och att tiden innan kommer att ägnas till att bygga upp nätverk med leverantörer och
inledande marknadsföring. Företaget har köpt fd polishuset vid Järnvägsgatan för sin verksamhet.

Nytt företag, iPrevent!
iPrevent har sitt säte i Hasselfors och startades 2012 av bl.a. Fredrik Lundquist mer känd som förre
krögaren på Hasselfors Värdshus. Företaget har mångårig erfarenhet i branschen och arbetar främst
med riskinventeringar, utbildning och konsultation inom brandsäkerhet samt produkter kopplat till
detta. Deras kunder är företag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner. Arbete har
inletts mot certifiering enligt FR 2000. Företaget är aktiv medlem i branschorganisationen Svenska
Brandskyddsföreningen och arbetar med att utbilda, säkra och förebygga mot brand och personskada
samt inbrott. De arbetar med marknadsledande säkerhetsleverantörer för att kunna erbjuda
marknadens bästa säkerhetsprodukter och för att uppfylla lagar, normer och säkerhetskrav för att
produkterna och tjänster ska vara tillförlitliga och ge trygghet åt såväl företag som den breda
allmänheten.
Läs mer på www.iprevent.se
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