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Den lokala företagarorganisationen i 
Vadstena, Företagarna, har fram till för 
några veckor sedan tillhört den riksom-
fattande Företagarnas Riksorganisation. 
Större delen av våra medlemsavgifter har 
hamnat i Stockholm, i riksorganisatio-
nens händer där det mesta av våra pengar 
försvunnit till svindlande höga direktörs-
löner och hyror.

Det är slut med det nu, för nu har 
Företagarna i Vadstena, i likhet med vad 
flera andra har planer på, brutit sig loss 
från centralorganisationen och ”startat 
eget”. Tillsammans ska vi bli en stark lo-

kal aktör som ska kunna påverka, hjälpa 
varandra genom samarbete och få service 
från den nya föreningen. Pengarna vi 
betalar till föreningen stannar i Vadstena! 
Och ju fler vi blir, desto starkare blir vi. 
Så Bli medlem NU – du behövs!

Föreningens stadgar inte bara medger, utan snarare uppmanar till dubbel-
organisering. Medlemskap i LRF, Svensk Handel etc. är inget hinder för 
medlemskap i Vadstena Företagare utan snarare något vi välkomnar. 
Vadstena Företagare är en organisation för ALLA som värnar företagandet.

Medlemsavgifter
Serviceavgift (avdragsgill) = 1.200:- per 
företag + moms
Föreningsavgift = 300:- per medlem

Har du några frågor angående medlem-
skapet, så ring oss på 0143-123 15.

...har tagits, och Vadstena 
Företagare är åter en fristående 
förening, som kan fatta sina 
egna beslut, utan att vara bero-
ende av de beslut som fattas i 
Stockholm. Beslut som kanske 
passar stora städer och stora 
företag passar inte alltid in i 
små företag och små städer på 
landsbygden.

En viktig orsak till att vi fat-
tade detta historiska beslut, är 
den höga kostnaden för lönen 
till till vd i Företagarnas Riks-
organisation på 4,9 miljoner kr 
per år! Därtill kommer löner 
till andra tjänstemän och höga 
hyror. Fasta kostnader på totalt 
närmare 10 miljoner kronor 

(från våra medlemmar) innan 
något uträttats. Det har inte bli-
vit mycket kvar att arbeta för.

Vi är inte ensamma om att 
lämna FR och bli fristående. 
Hela Sverige jäser av missnöje 
med att FR inte lyssnar till 
lokalavdelningarna runt om i 
Sverige.

Vi vill: satsa på de lokala 
företag som finns i kommunen 
och tillsammans göra något bra 
på plats (utan att behöva göra 
en ekonomisk kringgående 
rörelse).

Vi vill: att alla företagare 
skall ha möjlighet att vara med-
lem, stor som liten. Tillsam-
mans blir vi starka.

Vi vill: få ett starkt närings-
liv och därigenom påverka de 
insatser som är viktiga för att få 
ett bra ställe att verka och bo i. 

Vårt nya namn är beslutat 
till Vadstena Företagare, 
och tack vare beslut att ändra 
stadgarna står nu föreningen 
öppen för alla som delar våra 
värderingar, och vill hjälpa till 
så att vi tillsammans får en så 
positiv utveckling som möjligt 
i Vadstena.

Ett viktigt och historiskt beslut...

Styrelsen 2003
Föreningens styrelse för 2003 
består  av:
Anders Hallin, ordförande
Margareta Farstrand, vice ordf.
Yvonne Svensson
Roger Wassberg
Stefan Båverud
Stefan Sahlén
Per Olai
Rolf Fagrell

Tänk att stolt kunna säga: 

ILL: JOHAN HESSELSTRAND

VIKTIGT!

NU STANNAR MEDLEMSAVGIFTEN I VADSTENA!

Vi sätter Vadstena i centrum!

www.vadstena.nu



Gammalt 
blir som

nytt

Telefon 0143-104 27 • Birgittas väg 6 • 592 31 Vadstena

I stadens alla kvarter 
finner Du möbler
renoverade av oss.

Allt i omklädsel och 
stoppning av soffor, 
fåtöljer och stolar.

FOTVÅRD GER VÄLBEFINNANDE!

Med. Fotterapeut

Anita Edlund
Jungfruvägen 5 · 592 32 Vadstena · Tel. 0143-786 24

Bost. 0143-313 67 · Mobil 070-533 81 16

Hel fotvårdsbehandling med 
fotmassage. Specialbehandlingar. 
Medicinsk fotvård på remiss. 
Hembesök.

Välkommen till
Vadstena Fotvårdsklinik

Birgittas väg 4 • Tel. 0143-317 50

REPARATIONER samt
SERVICE av alla fabrikat

Specialitet: 
Symaskiner och 
dammsugare

HUSHÅLLSMASKINER 
I VADSTENA

10- fika i Rödtornet
Allt fler har kommit under-
fund med hur enkelt man 
kan få reda på hur läget 
är. Antalet fikasugna ökar 
ständigt då kaffet serveras kl. 
10.00 varje dag i Rödtornet. 
Hur stort allvar som finns i 
diskussionerna är svårt att 
avgöra, Men att nyttigheter 
förekommer är helt klart. För 
närvarande leder ”Boppen” 
brödligan.

Kommunalrådet... 
...Caroline Uneus eftersöker 
synpunkter från näringslivet i 
Vadstena, detta föranleder att 
vi från VF agerar. 
Att näringslivet i Vadstena, 
framför allt tillverkningsin-
dustrin inte gjort sin stämma 
hörd är inget nytt, men det 
skall vi ändra på. Att driva 
företag är en annan livsform. 
Det finns inte mycket tid till 
föreningsliv etc. Det är bland 
annat därför som VF har sin 
roll, att sammanfoga åsikter, 
synpunkter och delge berörda 
parter dessa.

Östgötaslätten
Av Vadstena Kommuns 
ca 500 företag är ca 30% 
jordbruksföretag. Samarbe-
tet mellan dessa och övriga 
företag, har tills idag varit 

minimalt. Vadstena Företaga-
re är den förening som skall 
sammanföra olika inriktning-
ar inom företagssektorn till 
att förbättra förutsättningarna 
för oss alla.

Ungdomssektion
För att ett bättre samarbete 
mellan skolan, näringsliv 
och kommun skall komma 
till stånd kommer VF under 
våren 2004 att starta en ung-
domssektion. En viktig del i 
arbetet är att ge ungdomar i 
Vadstena insikt i företagan-
dets villkor samt bistå dem 
att få en bra fritidssysselsätt-
ning.

Kansliet i Rödtornet
är den naturliga samlings-
punkten för näringslivsfrågor 
i Vadstena. Hit kan Du vända 
dig med alla frågor eller 
problem som uppstått. Kan 
inte  vi svara på dina frågor, 
så kan vi tack vare vårt stora 
nätverk lotsa dig fram till rätt 
källa för att få den hjälp Du 
sökte. Som medlem i VF har 
Du möjlighet att använda den 
utrustning som finns tillgäng-
lig hos oss utan kostnad. 

Vad gör vi i Rödtornet?
Det är just nu mycket jobb 
kring förändringen i vår för-
ening. Medlemsvärvning är 
en viktig fråga men vi arbetar 

med mycket annat. Förhand-
lingar om industrilokaler i 
Vägverkets gamla lokaler 
pågår. En samarbetsgrupp 
mellan Motala - Vadstena  
- Ödeshög jobbar med RV 50 
frågan. Olika arrangemang 
kring och i slottet diskuteras 
och ska genomföras 2004. 

Så gott som dagligen 
kommer förfrågningar både 
från medlemmar och andra 
om olika problem som upp-
står, där vi kan vara behjälp-
liga.

Hemsidan
Arbetet med VF:s  hemsida 
pågår för fullt. Förutom sed-
vanlig information ska där 
finnas ett diskussionsforum 
för medlemmar att snabbt nå 
varandra med info av olika 
slag. På sikt ska där även 
finnas ett komplett företags-
register.

Lokalerna i Rödtornet
Under våren 2004 hoppas 
vi kunna ändra på lokalut-
nyttjandet i Rödtornet. Efter 
ändringen skall det finnas sex 
kontorsplatser samt en lokal 
för möten samt permanent 
utställning om Vadstenas 
näringsliv ( Näringslivscen-
trum).

Företagarnas 
röst i Vadstena
Vadstena Företagares historia 
börjar 1865 då Vadstena 
Fabriks o. Hantverksföre-
ning bildades i Vadstena efter 
det att näringsfrihet infördes 
1864.Vid den tiden bestod 
medlemmarna mestadels av 
hantverkare och handlare. De 
flesta yrkesgrupper som fanns 
1865 är sedan länge borta, 
men är idag ersatta av dagens 
olika företagare och närings-
idkare.  En helt ny grupp 
företagare som vi hoppas 
skall finna sin plats hos oss är 
lantbrukare i Vadstena, som 
hittills ej kunnat ansluta sig 
p.g.a. stadgarna.

VF vill:
• Utveckla befintligt närings-

liv i Vadstena
• Öka samarbetet mellan 

företagare i Vadstena
• Att Rödtornet blir en natur-

lig mötesplats för närings-
livsfrågor

• Arbeta för att utveckla sam-
arbetet mellan näringsliv, 
kommun och skola

• Medverka i olika arrang-
emang, mässor o.d.

• Ordna trevliga samman-
komster under gemytliga 
former, studiebesök mm.


