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Konjunkturen fortsätter på en hög nivå!
I förra numret av näringslivsinfo förutspådde vi lite försiktigt en fortsatt högkonjunktur för våra
företag. Hittills kan vi konstatera att vår ”önskan” uppfyllts och det känns bra både för företagens
ekonomi och för sysselsättningen i kommunen. Nya företag som Höga Rodd och FFAB Legopack har nu på allvar kommit igång med sin produktion i Laxå och glädjande är också att de nyanställt. Esab anställer medarbetare som aldrig förr och även våra andra industriföretag rekryterar. Just nu stundar svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet och vi hoppas att alla företag tar sig tiden att svara på enkäten. Enkäten är viktigt för oss i vår strävan att förbättra företagsklimatet.
Avslutningsvis vill jag gratulera Johnny Leinonen till den aktningsvärda utnämningen ”Entrepreneur of the year” i
region Närke/Värmland och vi önskar honom all lycka i finalen i Stockholm i november.
Anna Eriksson, kommunstyrelsens ordförande

Johnny Leinonen, Marin & Fritid
Entrepreneur of the Year!
Johnny Leinonen, Marin & Fritid AB
i Laxå, får priset Entrepreneur of the
Year 2007 i region Närke/Värmland.
Syftet med tävlingen är att lyfta fram
förebilder för svenskt näringsliv och i
förlängningen bidra till ekonomisk
tillväxt.
Juryns motivering
lyder: ”2007 års Entrepreneur of the
Year i Närke/Värmland har lyckats
med det omöjliga, att göra Laxå till
ett marint centrum och med extraordinära insatser skapat kontinuerlig
tillväxt, uthållig lönsamhet och etablerat sig som en medelpunkt för
svenskt båtliv”.
Johnny Leinonen kommer att representera regionen i
en nationell final som går av stapeln på Nordiska Museet i Stockholm den 29 november.
Lycka till Johnny!

Owe tar över Hartmans Ord & Bild!
Owe Österberg som jobbat med skyltar och dekaler på
Cadico och Hartmans Ord & Bild sedan många år har
övertagit Hartmans Ord & Bild i egen regi. Verksamheten kommer att fungera precis som tidigare. Owe
och Hartmans Ord & Bild hittar vi som vanligt i
Cadicos lokaler på Postgatan i Laxå.

Ronny Johansson - Ny kommunchef!
Ronny Johansson tillträdde posten
som kommunchef redan i våras. En
stor del av Ronnys tid kommer att
ägnas åt kommunens externa utveckling. Ronny kommer med andra ord
att engagera sig i både näringslivsutveckling och allmän kommunutveckling med t.ex.
befolkningsutveckling, boendefrågor, fysisk planering etc. Ronny kommer också i möjligaste mån att
delta i både företagsbesök och nätverksträffar.
E-post: ronny.johansson@laxa.se,
Telefon: 0584-47 31 03 eller 070-619 97 18.

Frukostmöte!
Välkommen till Kunskapens Hus på frukostmöte!
Det nyetablerade företaget HR Boat Sweden presenterar sin verksamhet. HR Boat tillverkar fritidsbåtar,
allt från den lilla roddbåten till större exklusiva styrpulpeter. Företaget köpte och byggde ut Samhalls
gamla lokaler på Storängen i Laxå och har sedan i
somras tillverkat båtar för högtryck. Föreläsare är
Tomas Eriksson VD och ägare till HR Boat Sweden.
Dag och Tid:
Fredagen den 26 oktober kl. 09.00 - 09.45. Frukost
serveras från kl. 08.30 och kostar 50 kr.
Plats:
Kunskapens Hus i Laxå
Väkomna!

Laxå kommun, Utvecklingsenheten, 695 80 Laxå, Telefon: 0584-47 31 00, Fax: 0584-107 41
E-post: mats.fransson@laxa.se, Internet: www.laxa.se
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Nya Företag
Ösjönäs

HR Boat Sweden

För dryga 3 år sedan bestämde sig äkta paret Jessica och Klas Sannö att
att köpa lägergården
Ösjönäs, som ligger mitt
i Tiveden och som gränsar till nationaparken.
- Ja, det är ett köp vi
verkligen inte ångrar. Aldrig i vår vildaste fantasi
hade vi kunnat drömma om den här utvecklingen. Vi
har mer än fullt upp hela tiden, skrattar Jessica när
vi via mobilen får tag i henne.
Nu är det ju så att de flesta som besöker Ösjönäs
kommer från andra kommuner än vår egen, så det är
kanske på sin plats att berätta lite av vad som sker
där.
- Vi vänder oss till företag, skolor/föreningar och
privatpersoner. Dessutom har vi en del mobil verksamhet där vi arbetar ute i landet, och ibland utanför
rikets gränser, förklarar Jessica. Skolor och föreningar är de som svarar för de flesta besöken. Inte så
konstigt i sig. Här finns massor av tältytor och avskilt boende. Ösjönäs passar lika bra både för det
stora scoutlägret som den lilla föreningens läger!
För skolan är det perfekt. Här finns ju utmärkta naturliga förutsättningar för natur, kultur, idrott och
hälsa.
- Dessutom tycker föräldrar och lärare att det är
tryggt, att man inte kan försvinna ut på stan eller
andra äventyr, inflikar Jessica. Företagen använder
anläggningen på flera sätt. Det allra vanligaste, är
vanlig konferens eller kick-off. Men här handlar det
också mycket om allt från teambuilding till mera
lekfulla lagaktiviteter. Här finns en mängd olika saker att välja på. Flottbygge i lag är en uppskattad
aktivitet. Höghöjds- och lågbana är andra redskap
som prövar både grupp såväl som individ. Ja, det
finns det mesta för de flesta!Lägg därtill att här kan
man paddla kanot, bygga isskulpturer, trampa
mountainbike, rida islandshäst och åka långfärdskridskor så förstår alla att Ösjönäs är en mer än
kraftfull anläggning i Laxå kommun. Ett lite udda
inslag i verksamheten är de som rest med de välkända rosabussarna har en återträff varje år vid Ösjönäs.- Det beror på att jag tidigare jobbat för dom.
Det gjorde jag under tolv års tid men numera fungerar jag mest som bollplank åt dom, avslutar Jessica
Sannö vår samtal.

Det nyetablerade företaget HR Boat Sweden tillverkar fritidsbåtar, allt från den lilla roddbåten till större exklusiva styrpulpeter. Företaget köpte och byggde ut Samhalls gamla lokaler på Storängen i Laxå
och har sedan i somras tillverkat båtar för högtryck.
Företaget har investerat genom att bygga ut lokalerna för att få utrymme och ett effektivt produktionsflöde. Dessutom har stora ytor på tomten hårdgjorts
för lagerhållning. HR Boat Sweden fanns tidigare i
Lekebergs kommun. Ägare och VD för företaget är
Tomas Eriksson.

Intrvjuare: Matz Pettersson

Totalt tillverkas 10 olika modeller som var och en
på sitt sätt passar in på de krav och önskemål som
båtköpare ställer. I företagets nya broschyr kan man
granska och jämföra båtarna från den lilla lätta smidiga HR 325:an till stora rymliga HR 510:an.
Små båtar som går att transportera på biltaket till
breda, stadiga styrpulpetbåtar för öppen sjö, som tål
kraftiga motorer.

Nya Cadico
Nya ägare till
Cadico är Agneta
Gustafsson och
Jeanette BergmanPersson. Det är alltså två Laxåtjejer
som tar över efter
Bengt och Margot
Carlsson som byggde upp företaget från början. Agneta och Jeanette är
inte ”gröna” när det gäller eget företagande. Båda
har tidigare erfarenhet som borgar för ett lyckat resultat.
”Nya Cadico” har ett nytt koncept som nu även innehåller en välsorterad presentaffär. Butiken har redan rönt stor uppmärksamhet och beröm för både
inredning och sortiment kommer från många håll.
Många menar att sortimentet till och med motsvarar
en storstads utbud av presentartiklar.
I övrigt finns samma sortiment med reklamartiklar,
visitkort, kopiering och profilkläder som tidigare.
Redaktionen önskar Agneta och Jeanette lycka till
och vi vill också passa på att tacka Bengt och Margot för alla framgångsrika år på Cadico i Laxå.
Se vidare på www.cadico.se
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Aktuellt
Etablering - Laxå

1 år med ”Lean Production” i Laxå.

Projektet Etablering Laxå har som
huvudsaklig uppgift att marknadsföra
Laxå kommun till företag som befinner sig in en etableringsfas. Vi erbjuder dessa företag tomter för handel
och eller tillverkning. Det är framförallt tomter utmed E 20 som vi i första
hand erbjuder. Från årets början fram
till och med september 2007 har 20 utskick gjorts och
av dessa är hela 5 – 6 stycken av en mer positiv karaktär. Det finns alltså ett antal företag som önskar bli
kontaktade under 2008 inför deras kommande planeringar av nya etableringar.

Ett projekt som initierats av Kunskapsbron och Laxå kommun,
med Consensus Utbildning AB
som utbildare och Länsarbetsnämnden och EU Mål 2 som finansiärer.

I projektet görs också mycket arbete för att skapa samverkan mellan privata entreprenörer, tillverkningsföretag samt de offentliga verksamheterna inom vår kommun. Projektet vänder sig också till de kvinnliga entreprenörerna inom kommunen, både de befintliga samt
eventuella nytillkomna. Kontinuerlig kontakt med det
kvinnliga företagarnätverket i Laxå, QuL sker och där
ges möjlighet att knyta nya kontakter och framförallt
att informera om nyheter inom egenföretagandet.
Ytterligare en samarbetsgrupp är Turistgruppen där ett
antal ideellt engagerade invånare och föreningsdeltagare, entreprenörer inom turistnäringen träffas för att vidareutveckla vår attraktion som turistort både för
svenska turister och utländska.
Att också verka för att marknadsföra Laxå kommun på
mässor och andra mötesplatser är en annan del av projektets uppgift och det närmast förestående är leverantörsmässan i Jönköping, Elmia, i november. Där samarbetar näringslivet i Laxå kommun med hela södra
Närke i en Sydnärkemonter.
Aktivitetscentrum Laxå är en grupp bestående av både
kommunens personal och privata entreprenörer som i
en diskussionsgrupp undersöker olika former för samarbete för att genom det kunna vidareutveckla Laxå
och framförallt området runt Midsommarberget till ett
Aktivitetscentrum. Ett lyckat resultat av detta samarbete är den nyetablerade frisbeegolfbanan på Midsommarberget där näringslivet tillsammans med kommunen uppförde en 9-håls bana. Det är gratis att använda
den och det har redan satts banrekord och det finns
möjlighet att tävla på banan och även nyttja den inom
skolornas idrottslektioner.
Du som har ytterligare förslag om samarbeten, frågor
om Projektet Etablering Laxå är välkommen att kontakta Gunilla Malm, 0584 / 47 32 96 eller 070 / 688 88
09. Du kan också mejla till gunilla.malm@laxa.se

Under det år som ”Lean Production” i Laxå pågått har
totalt 6 företag inom olika branscher tagit del av den
filosofi som ”Lean Production” innebär.
Företagen har kunnat starta upp nya processer och i
vissa fall redan kunnat påvisa rejäla effektivitetsförbättringar som ett resultat av deltagarnas kompetens
och arbetsinsatser.
Nu är det dags för en ny omgång med förväntansfulla
och entusiastiska deltagare och företag.
Kontakta gärna Jan Lindblom för mer information om
”Lean Production” i Laxå.
Jan.lindblom@laxa.se, 070-2228477, 0584-473339.

Laxå finns med i Sydnärkemonter på
Elmia Sub Contractor i Jönköping!
Laxå-, Hallsbergs- och Kumla kommuner finns i år
med i en gemensam Sydnärkemonter på
”Subcontractor”, Elmiamässan i Jönköping 6 - 9 november 2007. Förutom kommunernas medverkan så
finns fyra – fem företag med från respektive kommun.
Kommunernas medverkan syftar till att lyfta Sydnärke
som ett område med många duktiga leverantörer och
som en bra plats för nya etableringar av företag inom
olika branscher. Slår deltagandet väl ut kommer vi förmodligen att satsa vidare nästa år och vi tar redan nu
emot intresseanmälningar som vill vara med och synas
på Skandinaviens största leverantörsmässa.

Starta Eget information
Går du i STARTA-eget-tankar? Då kan STARTcentrum hjälpa dig med information, rådgivning och utbildning. Med dig och din idé i fokus arbetar
vi gemensamt för att uppnå bästa möjliga resultat.
Informationsträffen är första steget i processen från idé
till eget företag.
Kvarvarande informationstillfällen under hösten:
Onsdag 24 oktober, 18.15 – 21.00, Kunskapens Hus
Tisdag 4 december, 18.15 - 21.00, Kunskapens Hus
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Aktuellt
ESAB på frammarsch
-accelererar in i sitt andra århundrade!
Efter att år 2006 ha slagit alla rekord, har Charter Plc, ägarna till ESAB AB sedan 1994, tillkännagivit en fortsatt
stark resultatutveckling för de första 6 månaderna under 2007. Såväl försäljning som operativa vinster är klart
över marknadens förväntan.
ESAB står för c:a två tredjedelar av Charters totala försäljning, vilken ökade med 12% de första månaderna i år
till GBP 464,3 miljoner (SEK 6,2 miljarder) med en operativ vinst på GBP 63,5 miljoner (SEK 850 miljoner).
Stora framgångar har rönts på kärnmarknaderna i Europa, men även i Syd-Amerika och i Mellanöstern.
ESAB har just avslutat ett globalt program för att öka sin kapacitet för att tillverka svetstillsatsmaterial med 20%.
Målet har uppnåtts under de senaste 12 månaderna och därmed har ESAB kunnat undgå kapacitetsminskningar.
Ytterligare planer finns för att öka detta, i form av en andra fabrik för tillsatsmaterial i Weihai, norra Kina. Planer
finns även på att öka kapaciteten i övriga delar av verksamheten, och en ny fabrik för tillverkning av svetsutrustning är under uppbyggnad i Zhangjiang, China, där ESAB under 2006 öppnade en av de största och mest moderna fabrikerna för tillsatsmaterial
För den inre tillväxten, har ESAB redan detta år avslutat ett antal förvärv, såsom den ledande tillverkaren av
svetstillsatsmaterial i Bulgarien, svetsverksamheten inom Air Liquide i Argentina och verksamhet för kontroll av
mjukvara i Tyskland, som förstärkning till den avancerade skärmaskinverksamheten. Aktieägarna har givit sitt
medgivande till att göra ESAB till majoritetsägare av ESAB India, en verksamhet där betydande tillväxt förväntas inom de närmaste åren.
För ESABs verksamheter i Sverige kommer allt detta att ha en mycket positiv inverkan.
Satsning vid ESAB i Laxå
Vid ESABs enhet i Laxå sker utveckling och tillverkning av såväl Standard-svetsmaskiner som Automatiserade
Svetsanläggningar. Av totalt sex enheter runt om i världen inom dessa produktsegment är enheten i Laxå den
största med ca 500 medarbetare. Under det senaste året har verksamheten i Laxå präglats av en stark tillväxt, vilket lett till kapacitetsbrist. Även inom en överskådlig framtid bedömer ESAB att efterfrågan på företagets produkter kommer att vara fortsatt stark. Med anledning av detta har ESAB beslutat sig för ett antal satsningar i
Laxå.
Kompetensförsörjning – Kvalificerade medarbetare
Inom produktionen kommer företaget att öka kapacitet genom att anställa ca 40 medarbetare med varierande
kompetenser. Exempel på dessa tjänster finns inom elektronikproduktion, svetsning och inom montering. Gemensamt för tjänsterna är att företaget i första hand söker kvalificerade medarbetare med erfarenhet inom respektive
områden. Parallellt med den ökade bemanningen kommer ett investeringsprogram att genomföras inom produktionen av Automatiserade Svetsanläggningar.
Effektivisera verksamheten-Lean Manufacturing
Sedan drygt ett år tillbaka har en kraftfull satsning pågått inom det Globala ESAB med Laxåenheten som förebild. Detta ”Lean manufacturing”-program syftar till att effektivisera samt stärka företagets konkurrenskraft och
genomförs i samtliga processer, inom produktion såväl som inom administration. ESAB kommer att fortsätta
denna satsning på oförminskad nivå.
Forskning & Utveckling – Innovationer och nya tekniska lösningar
För att behålla ESABs starka position på marknaden görs ännu en offensiv satsning, inom Forskning & Utveckling. Syftet är att i första hand öka lanseringstakten för nya produkter. Som en del av denna satsning kommer en
forskningsgrupp att byggas upp som kommer att fokusera på innovationer och nya tekniska lösningar för ESABs
produkter. Tillsammans med redan tidigare beslutade satsningar innebär detta en utökning av ca 20 nya tjänster i
Laxå, och som i första hand avser kompetenser inom diverse teknikområden.
Källa: Esab pressmeddelande

