Se webbversionen av detta mail

Mars 2017

Snusfabrik startar i Laxå
Lemnea Sverige AB startar snusfabrik och
outletbutik i Laxå. Till en början blir det 4-6
anställda och på lite sikt räknar företaget med
cirka 10 anställda.
Förutom att lokalerna anpassas för
snustillverkning och outlet investerar ägaren
Stefan Lindgren 1,5 miljoner i en ny
snusförpackningsmaskin som ska tillverka
portionssnus av märket X15.
Vi välkomnar ännu ett nytt företag till Laxå
kommun!

Företagarluncher

Köpa eller sälja företag

Premiär Runda bordet

Den första helgfria måndagen
varje månad kl. 12-13
arrangerar Laxå Rotaryklubb
och Laxå kommun
företagarluncher på Rastpunkt i
Laxå. Luncherna bjuder på
intressanta föreläsningar samt
möjlighet till nätverkande

Den 4 april arrangeras ett
seminarium om köpa, sälja
och starta företag. Det är ett
samarbete mellan ALMI, Kumla
Kommun, Kumla Promotion,
NyföretagarCentrum, PwC,
Swedbank, Nordea och
Handelsbanken.Evenemanget

20 mars var det premiär för
"rundabordet-samtal" i
Finnerödja med lokala
företagare. Politiker och
tjänstemän lyssnade av hur
företagarna ser på företagens
och samhällets utveckling.
Bland annat diskuterades det

mellan företag samt möten
med kommunens politiker.
Boka in kommande luncher
redan nu: 3 april, 8 maj, och 12
juni.
.

är förlagt till Kumla Information.
Information och anmälan hittar
du här!
.

OBH Nordica, bredband,
bussar och
kompetensförsörjning. Tanken
är att ha återkommande samtal
i Finnerödja och det kommer
även att föras samtal på andra
orter i kommunen.

Tivedenkartan tryckt och klar

En bra bild av Laxå kommun!

Besökskartan Tiveden 2017 levereras denna
vecka från Laxå tryckeri. Kartan innehåller
turistinformation är på fyra språk; svenska,
engelska, tyska och holländska.

Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv
uppmanar alla företag att svara på enkäten om
det lokala företagsklimatet. Om cirka två veckor
stängs möjligheten att besvara Svenskt
Näringslivs enkät om företagsklimatet.

Kartan kommer att finnas på alla
turistanläggningar i Tivedenområdet och på
turistbyråer runt om i landet samt delas ut på
mässor.
Företag och föreingar som är med på
tiveden.se är också med på besökskartan.

Svarsfrekvensen är hittills relativt bra i
Örebroregionen men Karl ser gärna att ännu fler
företagare är med och ger sin syn på läget i Laxå
kommun så att vi alla får en så bra bild som
möjligt.

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
och öppenhet mot omvärlden.
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