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Lediga tomter E20
Nu finns 4 tomter vid E20 med extremt bra skyltläge. Kontakta Mats Fransson, 0584-47 31 33, för
information. Tomt nr 1 ägs av Laxårondellen AB, 1-3 av Laxå kommun. På önskelistan står bland annat
outlet med kläder, sportutrustning, försäljning och service av husbilar samt en jakt- och fiskebutik.

KB 18 förvärvar Mekverken
KB 18 Företagsförädling AB är ny huvudägare i Mekverken Tool och Mikael von Elern från KB 18 blir ny
VD. Stefan Kumlin blir kvar i verksamheten som teknisk säljare och delägare. KB 18 är en långsiktig
investerare som tar en aktiv ägarroll och äger sedan tidigare Emmlight, Watt&VEKE, Svensk
Formteknik samt Consentio Ledarskap.

Ny restaurang i Laxå

Besöksnäringen satsar

Biljarden utökar

Ayman Hamwe har öppnat

Flera företag renoverar

Abbe på biljardhallen breddar

restaurangen Hej Habibi på
Postgatan 3. En mix av svensk
husmanskost och arabisk mat.

boenden och bygger nytt.
Ösjönäs har renoverat flera
rum till hotellstandard och
Hamgården har flera nya
stugor klara inför
turistsäsongen. I Laxå har
Rastpunkt renoverat
hotellrummen.

verksamheten och har börjat
med matservering och
fullständiga rättigheter för att
kunna svara upp mot
efterfrågan från företag och
allmänheten.

Spännande måndagslunch
Hur fungerar ett bra styrelsearbete i små och medelstora företag?
Har du själv rätt egenskaper och erfarenhet att jobba i en
företagsstyrelse? Vill du ha svar på dessa frågor är du välkommen
på Rotarys lunch på måndag den 24 april, kl. 12.00  13.00 på
Rastpunkt i Laxå! Dan Gunnarsson från Styrelseakademin svarar
för dagens program och informerar om styrelsearbete i företag.

Gilla och följ oss på Facebook så att fler får ta del av allt
spännande som händer i Laxås Näringsliv. Och dela gärna inlägg!

Platsen Laxås vision
En välmående plats med hög trivselfaktor,
stark sammanhållning
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