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Laxå befäster ett fortsatt gott företagsklimat
Efter flera års klättrande i företagsklimatet kan vi nu konstatera att Laxå kommun håller ställningarna
bra. Risken finns alltid att man efter flera års uppgång får en rekyl bakåt. I måndags den 22 maj
presenterade Svenskt Näringsliv enkätsvaren samt det sammanfattande omdömet. Det samlade
omdömet från företagarna i Laxå kommun är ännu lite bättre i år än förra året. Vi är på andra plats i
Örebro län och närmar oss Lekeberg som minskade något. Den slutliga rankingen presenteras i
september.

Kommande företagarluncher
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 mellan företag och möten med kommunens politiker. Boka in kommande luncher
redan nu: 12 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november och 4 december.

Nya nationalparken

Torgets ombyggnad

Fredagen den 19 maj invigdes den utvidgade
nationalparken med de nya fina entréerna.
Cirka 800 personer bevittnade miljöministerns
invigningsceremoni. Laxå kommun hade en
utställningsmonter. Vi ställde också ut på
Askersund Outdoor och på Finnerödja marknad.

Ombyggnaden av torget är påbörjad och redan
nu kan man skönja det slutliga resultatet. Det har
förekommit ganska många uppfattningar bland
invånarna om de nya parkeringarna på torget.
Parkeringarna är viktiga för handeln men är ändå
bara en del av centrala Laxås utvecklingssarbete.

Satsning på långsiktig kompetensförsörjning i Laxå
Handelskammaren Mälardalen har under tre år drivit Arbetsmarknadskunskap i Örebro län med syfte
att minska glappet mellan skola och arbetsliv och höja motivationen hos ungdomar. Genom
inspirationslektioner och möten med över 23 000 ungdomar mellan 13-19 år har projektet skapat
förutsättningar för mer medvetna val och vägar som på sikt leder till jobb. Finansiering har skett via
offentliga och privata arbetsgivare.
Idag finns ett samarbete med kommunen samt skolan i Laxå och till hösten startar
Arbetsmarknadskunskap en ny spännande treårsperiod med ett utvecklat koncept. I det arbetet är de
privata arbetsgivarna i Laxå mycket viktiga och målet är att få fler lokala samarbetspartner. Genom att
vara en samarbetspartner kan du som lokal arbetsgivare vara med och påverka framtidens
kompetensförsörjning i Laxå. Du kommer att få mer information om Arbetsmarknadskunskap under
Näringslivsdagen någon gång i slutet av september.
Läs mer om Arbetsmarknadskunskap i skolan >>>
Se filmen om Arbetsmarknadskunskap >>>

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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