september 2015

Pemax kvar i Laxå
Fd Pemax (nytt namn på gång) har fått en ny
spännande ägare i och med att Vänern Handel och
Industrier har tagit över efter konkursen. De äger flera
framgångsrika företag, bland annat Wenmec som
verkar inom mekanik -och elektronikbranchen och
omsätter ca 250 milj. Nyutnämnde VD:n Patrik Persson
har goda förhoppningar om framtiden. Patrik och hans
medarbetare har lyckats behålla de flesta kunderna
och ser nu också fram emot den produktion som de
nya ägarna kan generera. Av 27 anställda blir 17 kvar.

Datum för höstseminariet spikat
Skriv in den 4 november 15.00-18.00. Vi börjar med
fika 14.30. Plats Kunskapen Hus. Preliminärt program:
Örebro Airport, uppföljning uppphandling,
företagsklimatet. Inbjudan kommer inom kort.

25 november, marknadsföring, del 2
9 december, finansiering
Mer information och anmälan hittar du här:
www.nyforetagarcentrum.se/sydnarke/

Förbättrat företagsklimat i Laxå
Lunchmöte om rekrytering 28/10
Träffa arbetsgivare med erfarenhet av rekrytering, få
information om lokala arbetsmarknaden samt ta del av
erbjudande om kompetensutveckling. Lunchmötet är
på Hotell Stinsen i Hallsberg.
Mer information och anmälan hittar du här:
www.s-activa.se

2:a i Sverige på service till företag enligt undersökningen Insikt 2015. 1:a när det gäller service i
samband med Miljö –och hälsoskydd. Upp 35 plaster
på Svenskt Näringslivs ranking. Nu vill vi verka för ett
ännu bättre företagsklimat. Har du några tips, förslag
eller synpunkter? Skicka e-post till hans.traav@laxa.se

Kommunala upphandlingar
Aktuella kommunala upphandlingar:
Laxå kommun (via Örebro kommun)

Kurser på Nyföretagarcentrum
Känner du någon som funderar på att starta företag
eller är du själv ny företagare. Då kan kanske detta
vara något:
21 oktober, bokföring, grund, del 2
11 november, marknadsföring, del 1

Upphandling av kopieringspapper – sista dag är 201511-09
Länk till annons OPIC
Upphandling av maskindiskmedel – sista dag är 201510-20
Länk till annons OPIC
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