Nyhetsbrev
September 2014
Promotionbåten 5 – 6 oktober!
Några få platser finns kvar på laxåandelen på Promotionbåten. Är du intresserad så bör du
anmäla dig omgående till Mats Fransson, mats.fransson@laxa.se.

Svenskt näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet!
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.

Företagarlunch med Dollarstore, måndag 1 september!
Nu på måndag den 1 september kommer Dollarstore till företagarlunchen på Rastpunkt.
Dollarstore delar med sig av intrycken från de första månaderna i Laxå. Vi har ju sett på
parkeringen att det varit fullt nästan varje dag hela sommaren och vi ser fram emot att få
höra hur det gått.
Måndag 1 sepetember, kl. 12 – 13 på Rastpunkt. Ingen föranmälan nödvändig! Välkomna!

Almi Företagspartner informerar!
Företagslyftet
Alla företag kan ibland hamna i ekonomiska svårigheter som kan leda till likviditetsbrist eller
stagnation i tillväxten. Då kan man vända sig till Almi som inte bara erbjuder finansiellt stöd i
form av lån, utan också kostnadsfri proffesionell hjälp genom rådgivning. Tillsammans med
företaget görs en handlingsplan för en lösning på problemet.
Sälja eller köpa företag
Torsdagen den 18 september arrangerar Almi ett seminarium om ägarskiften. Du får bl.a.
reda på hur:
en överlåtelse går till rent praktiskt
du hittar en köpare eller ett företag att köpa
en Företagsvärdering går till
ett förvärv kan finansieras, osv….
Seminariet går av stapeln 18 september, kl. 16 – 19, Örebro läns museum, Engelbrektsgatan
3 i Örebro.
Är du intresserad kontaktar du Jan Rydén, 070-880 46 96, jan.ryden@almi.se.

Nattaxi Örebro - Laxå utvecklas!
Nattaxi, fredags- och lördagskvällar från Örebro går nu inte bara till Laxå utan även till
Hasselfors och Finnerödja. Se turlista i nästa nummer av Laxånytt!
Örebro (Resecentrum) – Laxå (resecentrum) – Finnerödja (skolan)
Fredagar
kl. 23.00 och 01.30
Lördagar
Kl. 23.00 och 01.30
Örebro (resecentrum) – Hasselfors (torget)
Fredagar
kl. 23.00 och 01.30
Lördagar
kl. 23.00 och 01.30
www.laxa.se

Egenavgiften för resan är 100 kr per person.
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