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Rondellen byggs om
Sedan rondellen vid E 20 i Laxå stod klar så har antalet allvarliga incidenter avtagit, medan antalet
överkörningar med plåtskador på bilar och räcken ökat i omfattning. I sommar kommer därför
rondellen att byggas om och bli högre för att den ska synas från båda hållen. Den kommer också att
förses med utsmyckning och belysning och få ett mer estetiskt utseende. Idag upplevs den mer som
ett stenröse. Kommunen ska också avtala med Trafikverket om skötseln av alla sten- och gräsytor i
genomfarten.

Bilden av Laxå

Nu tar vi ner skogen!

Nästa nummer av Vårt Laxå, som kommer ut
inom kort, är ett specialnummer om
platsvarumärket Laxå. Våra tre starka kort får stort
utrymme; Eldsjälar & Entreprenörer, 30 minuter
till och från Örebro samt Tiveden. Tidningen är
utformad för att kunna användas i flera år för att
marknadsföra platsen Laxå i olika sammanhang.
Skicka ett e-post till Hans Traav om du vill ha
extra exemplar för att till exempelvis använda i
rekryteringsprocessen.

E20 Handelsområde börjar bli klart att
marknadsföra. Detaljplaneringen är i slutfasen
och nu ges plats för fler etableringar. Skicka ett epost till Mats Fransson om du är intresserad eller
om du har någon idé hur vi kan hitta
handelsföretag. Redan nu är det möjligt att bygga
på Laxårondellen AB:s mark intill Dollarstore.

Laxå på Campusmässan

Företagarluncher

Laxå kommun och Esab ställde ut på
Campusmässan på Örebro universitet den 9
februari. Mässans syfte var att visa
jobbmöjligheter för studenterna. I Laxå kommuns
monter erbjöds jobb inom skola, barnomsorg
och äldreomsorg. Esab erbjöd förutom
ingenjörsjobb två intressanta exjobb för
teknikstuderande. Esab rönte stor
uppmärksamhet med sin film om
svetsutrustningen till Boeing som bygger NASA:s
rymdraketer.

Som företagare, företagsledare eller allmänt
intresserad av företagsfrågor så är du alltid
välkommen till Laxå Rotaryklubbs och Laxå
kommuns företagarluncher. Kommande luncher
är 6 mars, 3 april, 8 maj och 12 juni. Om inget
annat annonseras så är vi på restaurang
Rastpunkt i Laxå, kl. 12  13. Alla är varmt
välkomna!

Flytta till Laxå
Laxå har tackat ja till Handelskammarens erbjudande att vara med i talangprojektet Vi söker talanger.
Det innebär i korthet att Laxå kommun på hemsidan, Facebook med flera medier marknadsför
kommunen och de jobb som finns att söka. För att detta ska bli lyckosamt så krävs att företagen är
med och marknadsför sina lediga jobb. Projektet är regionalt men varje kommun har sin egen portal,
medan de lediga jobben finns med från hela regionen. Detta kommer att visas på nästa företagarlunch
den 6 mars.
Platsen Laxås vision
En välmående plats med hög trivselfaktor,
stark sammanhållning
och öppenhet mot omvärlden.
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