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Företagarna i Vadstena är
i dag anslutna till Företagarnas Riksorganisation
Stockholm. De stadgar vi
har är framtagna av Riksorganisationen. Våra ca. 90
medlemmar betalar omkring
230 000 till Riks, av detta
får vi ca. 30 000 till lokalföreningen. Eftersom vi tycker
att de pengar som fastnar i
Stockholm används på fel
sätt, samt att vi ej klarar att
driva vår förening på dessa
30 000 har beslut tagits att
lämna riksorganisationen.
Vadstena Fabriks & Hantverksförening startades 1865
och har varit ansluten till
olika organisationer under
åren, de senaste 12 åren till
Företagarnas Riksorganisation, som kan ses som en
parantes.
Nu byter vi namn till
Vadstena Företagare samt
beslutar om nya stadgar,
som gör att vi kan få med
alla som verkar i närings
livet i Vadstena eller har
samma mål, att göra Vadstena till en ännu bättre plats
att bo och verka i. Beslut att
göra dessa ändringar skall
tas på vårt ordinarie månadsmöte tisdagen den 21
oktober i Rödtornet, därför
hoppas vi att så många medlemmar som möjligt kommer
till detta möte.

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

Kallelse
FR Vadstena ordinarie månadsmöte
den 21/10 kl. 19.00 i Rödtornet
Beslut som ska tas:
• Ändring av namn till
Vadstena företagare
• Ändring av stadgar
• Lämna Riksorganisationen

Missa inte detta historiska ögonblick!

Klart du ska vara medlem!
Vadstena är en fantastisk fin
ort att få verka i, den livskvalitet som man här kan få
ta del av är nog så bra man
kan önska, men inget är ju så
bra att det inte kan bli bättre.
Målsättningen för Vadstena
Företagare är att samla alla
goda viljor och ideér som
finns i kommunen och arbeta
för att vi tillsammans får en
positiv framtid. För att vi skall
lyckas krävs att så många som
möjligt är med och stöttar
detta genom att vara medlem i
Vadstena Företagare.

Föräldravandring
i Vadstena
Vid varje Högstadiedisco har
vi en skara trogna föräldrar
som Nattvandrar. Från ca
20.00 till 01,30, finns de runt
om i Vadstena.
Dessa vandrande föräldrar får låna Segelsällskapets
lokal att värma sig i, men man
blir hungrig också... Ge ett

Vad kostar det? Preliminärt är medlemsavgiften
300:-. Serviceavgift 1200:(avdragsgill)
Vad får jag som medlem?
• Tillgång till hjälp från
kansliet i Rödtornet
• Lokalt nätverk näringsidkare i Vadstena
• Informationsblad ca. 10
nr/år
• Tillgång till föreningens
hemsida
• Medlemsträffar med studiebesök mm.
bidrag till en smörgås eller
en korv att mätta magen med
under natten... Du kommer att
bli uppringt av en av dessa
föräldrar någon gång under
året. Tveka inte.
Blanda inte ihop
Viktigt att inte blanda ihop
“nya” Vadstena Företagare
med paraplyorganisationer
och andra förslag på konstallationer i Rödtornet.

•
•

Olika aktiviteter efter
medlemmars önskemål
Tillsammans vara med
och påverka beslut i kommunen

Föreningen har kontor i Rödtornet där Kenneth Edlund
arbetar på halvtid. Dit är du
alltid välkommen att fika
och prata skvaller kl. 10.00
dagligen.
Den utrustning som finns
på kontoret är tillgänglig för
medlemmar.
“Nya” Vadstena Företagare är den fristående
förening som bildas när/om
vi avbryter sammarbetet
med FR Riksorganisation.
Vi, tillsammans, gamla och
nya medlemmar kommer
att jobba för Vadstenas företagares bästa för ögonen.
Kom på nästa möte och var
med och ta ett aktivt beslut.
För det är då beslutet skall
tas.

Framtida Vadstena Industrihotell?

Området vid vägverkets gamla
lokaler erbjuder både befintliga
lokaler och gott om plats för nyoch tillbyggnader.

Något som alltid har saknats
i Vadstena är billiga och bra
lokaler för företag. Detta har
varit anledning till att många
företagsetableringar hamnat

Rödtornsgrupp
För att få i gång en paraplyorganisation ”Rödtornet i
Vadstena” har en interimsstyrelse börjat arbeta. Fredrik
Särnehed, Eric Lindahl och
Matz Carlsson kommer
att presentera ett förslag i
november.
RV 50
Tillsammans har LO-org och
företagarföreningar i MotalaVadstena-Ödeshög träffats
för att gemensamt försöka
påverka vägverkets planer
gällande RV 50. Planen finns
nu utställd i biblioteket. Ett
möte är planerat i Vadstena i
slutet av oktober. En gemen-

i Motala där lokaler funnits.
Enligt välunderrättade källor
kommer Vägverkets gamla
lokaler vid Hovsvägen att
säljas och förslag finns från

Företagarna i Vadstena att här
starta ett industrihotell. Företagarna hoppas att tillsammans med kommunen kunna
förverkliga dessa planer.

sam protest har inlämnats
mot att lägga ned akut- och
bb-avdelning vid Lasarettet i
Motala.

Kenneth på 123 15, så tar vi
med detta i nästa medlemsblad. Denna information
kommer även på hemsidan,
www.vadstena.nu.

Ny butik
I helgen öppnades en ny
inredningsbutik vid Leksaksmuseet i Vadstena. Det
är systrarna Bengtsson som
står för denna butik, som utökar områdets dragningskraft.
Försäljningen under premiären var enligt systrarna
mycket bra.
Lediga lokaler
Har du eller söker du lokaler,
abetskraft, överbliven utrustning m m? Hör av dig till

Köper bröte
Säljer antikviteter

Hela havet stormar
Centrumhandeln i Vadstena
är under förändring. Ca. 10
butiker byter plats, flyttar
eller avvecklar. Hoppas allt
blir klart till julhandeln så vi
hittar rätt.

Eftersom det ofta uppstår
problem vid byggnation m m.
p.g.a att planen ej stämmer
eller saknas, har byggnadsnämnden tillskrivit styrelsen för
VGIF och bett om hjälp med
planarbetet. Man vill på detta
vis dra nytta av den kunskap
om planer som finns i föreningen.

Har du några korta nyheter
som kan passa här? Ring
eller maila till Vadstena
Företagare!

På försök kommer en del
butiker att ha stängt för eftermiddagskaffe 15.00-15.30.
Utvärdering skall göras efter
nyår.

Från enkla nyhetsblad till
påkostade 4-färgsmagasin

Varje dag kl. 11-18
0143-125 20 · 0736-32 35 26

www.vadstenaantik.nu

På grund av det låga vattenståndet på vissa ställen
i lilla båthamnen uppmanar
kommunen båtägare som har
aktersnurror att konvertera till
segel. Masterna får dock ha
en högsta höjd av 6 meter så
strålningen från mobilmaster ej
påverkas.

0143-292 80
www.sahlenreklam.se

En sådan här annonsruta
kostar 500:- plus moms och når
alla Vadstena Företagares
medlemmar.
Annonsutrymmet är begränsat
så först till kvarn...
Ring Vadstena Företagare på
0143-123 15

