
Nu är det klart, vi har bytt 
stadgar och namn till Vad-
stena Företagare. Protokol-
len från de beslutande mö-
tena är insända till Distriktet 
och Lars Holm, allt enligt 
de gamla stadgarna. De nya 
stadgarna gör att föreningen 
själv bestämmer vår framtid. 

I dagarna har ett info-blad 
med inbetalningsavi distribu-
erats till ca. 300 företagare i 
Vadstena, detta har mottagits 
mestadels positivt. Resulta-
tet, hur många medlemmar 
vi får, dröjer dock till första 
mars, som är sista betalnings-
dag. 

Vår nya hemsida fi nns nu 
på www. vadstena.nu, vilken 
skall underlätta kontakterna 
mellan medlemmarna, och 
här fi nns nu en bra möjlighet 
att komma med förslag till 
olika aktiviteter som med-
lemmarna tycker är viktigt att 
jobba med. Efter alla helger 
skall hemsidan kompletteras, 
samt en plan för 2004 fi nnas 
tillgänglig, kom gärna med 
förslag. 

Unga entreprenörer är ar-
betsnamnet för den grupp 
som skall samlas till ett första 
möte 20040115 i Rödtornet, 
målsättningen är att skapa 
ett nätverk mellan ungdomar 
och företagare. Vi hoppas 
att alla medlemmar utnyttjar 
helgerna till vila, så att vi kan 
sätta full fart 2004.
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1 Jag vill se en förening med så många medlemmar som det är möjligt, lika många som det fi nns fö-
retag. Jag kan tänka mig medlemmar som inte har ett företag i dag, men som i framtiden vill verka 
som egna företagare. Jag ser gärna att de yngre i samhället kommer till tals även i styrelsen för 
Vadstena Företagare.

2 Föreningens medlemmar skall känna en stor samhörighet med varandra och i en framtiden kunna 
vara varandra till stor nytta under sin tid som företagare. Företagarnas problem är ofta likartade 
och ett problem som har uppstått hos ett företag kan ha lösts på ett bra sätt hos någon annan. Pro-
blemen kan vara av olika arter, t ex: 
• Personalbrist vid hög arbetsbelastning under kort tid.
• Löner: motparten vid löneförhandlingar har ofta uppgifter som företagaren saknar om den lo-

kala lönebildningen.
• Anställningsformer. Personalutbyte mellan företag?
• Konkurrensförhållanden mellan företagen eller offentlig myndighet.
• Myndigheters och kommunens krav mot företagen och vise versa. 
• Reservdelar: fi nns dessa att tillgå i regionen eller lokalt ?
• Samlade inköp av olika varor som används av alla. Inköpsavtal?
• Utbildningsbehov 
• Avsaknad av lokalt nätverk

3 För att utöka detta samarbete måste föreningens roll vara att samordna olika möten som stärker 
banden mellan alla företagen i Vadstena med omnejd. Det är först när man känner förtroende för 
varandra, som en utökad dialog kan föras mellan fl era parter. 

 Jag tror att alla medlemsmöten skall inledas med att fl ertalet av besökarna berättar i mycket korta 
ordalag om tiden som har varit sedan föregående möte. 

 Dessvärre tror jag att det är svårt att genomföra dessa möten om inte intresse fi nns hos ett fl ertal 
företagare redan innan första mötet. Denna typ av möten bygger på att man känner stor samhörig-
het och förtroende för varandra. Vi företagare är ofta egensinniga och kan ha svårt med andra före-
tagare.

4 För att ovanstående skall kunna genomföras krävs att föreningen påbörjar sitt arbetet med att stär-
ka banden mellan medlemmarna i form av trevliga möten med servering och samtal under gemyt-
liga former. Ej med föreläsare som ingen vill lyssna på. Skall föreläsare vidtalas skall det ske på 
medlemmarnas begäran. Jag tror att medlemsmötena skall ledas av någon person som kan leda 
diskussionerna under kvällen och som även kan få medlemmarna att fatta beslut för föreningens 
bästa. Gärna korta utfl ykter med förtäring.

5 Föreningens motto bör vara: 
Vad kan föreningen ge medlemmen och vad kan medlemmen ge föreningen?

Vadstena Företagare håller med och hoppas på en stor förening och ett gott samarbete mellan olika fö-
retagare och medborgare inom Vadstena kommun.

Framtidsvisioner för nya föreningen
Insänt av en medlem

Vi ses i forumet!Pubkväll på Hörnet!
Boka in tisdag 16/12 kl. 19.00 
– då träffas vi på Hörnet för 
en stunds avkoppling. Kväl-
lens maträtt är potatismos 
med siklöja, vid anmälan 
på tel. 123 15 är det bussigt 
om ni som inte vill ha siklöja 
 talar om detta. Övrigt pro-
gram är ca. 30 min info och 
historielotteri, vilket gjorde 
stor  succé på källarn.

Nu har vi ett eget forum på 
Internet. En fantastisk möj-
lighet att utbyta information, 
åsikter, erfarenheter, annon-
sera etc.

Du som redan upptäckt 
denna sida av Internet vet 
vad ett forum handlar om och 
kommer att kasta dig över da-
torn. Har du aldrig stött på ett 

forum förut, så gå in på www.
vadstena.nu, klicka på ”Fo-
rum” och registrera dig som 
medlem (gratis).

I dagsläget fi nns det fem 
huvudrubriker: Agenda, Eko-
nomi, Åsikter om forumet, 
Annonser och en avdelning 
för styrelsen. Det blir fl er rub-
riker i takt med att du använ-

der forumet. Säg till om du 
saknar någon rubrik som du 
skulle vilja föra diskussioner 
under!



Antalet regler som en små-
företagare måste hålla reda på 
är alldeles för stort. Problemet är 
dock att det saknas regler för hur 
en minskning av antalet regler 
ska gå till. En arbetsgrupp med 
uppgift att utreda detta skall där-
för tillsättas.

För att bereda en plats på LIM 
för Vadstena Företagare ef-
ter alla neddragningar, har ett 
sponsoravtal tecknats. Den 
korridor baserade sängen kom-
mer att förses med reklamskyltar 
längs ena långsidan och bägge 
 gavlarna.

Två kamrater är ute och jagar 
när den ene tar sig åt hjärtat och 
segnar ner, till synes livlös. Upp-
rört ringer den andre till larm-
tjänst och stammar fram vad 
som hänt och att kamraten nog 
dött. ”Lugn, säger larmoperatö-
ren, jag ska säkert kunna hjälpa 
dig men du måste först förvissa 
dig om att din vän verkligen är 
död”. Det blir tyst i luren, och så 
hörs ett skott. Sen kommer den 
darriga rösten tillbaka...
– Och sen då?

2004 kan bli ett år som 
går till Vadstenas histo-
ria. Aldrig har så många 
positiva satsningar gjorts 
av så många under ett 
och samma år. 

Östenssons bygger sitt nya af-
färskomplex, Kommunen blir 
klar med ett antal byggklara 
tomter, Eksjöhus är i start-
groparna för ett antal villor, 
ABS stora industrisatsning 
kör igång, HSB´s byggnation 
av ett trettiotal lägenheter vid 
Vätternstranden, samt fl era 
mindre byggprojekt.

Kommunen kör igång sitt 

BOOM!
översiktsplanearbete för vårt 
framtida Vadstena och detalj-
planeläggningen av hela hamn-
området. Det blir alltså full 
fart på alla håll. Sannolikt kan 
vi också räkna med ett bra in-
fl yttningsöverskott vilket i sin 
tur kan ge god skjuts åt detalj-
handeln. 

Arrangemang på gång!
Nu hänger det alltså på oss. 
Vill vi fånga möjligheterna så 
ska det göras nu. VF´s tanke 
är att arrangera en gemensam 
träff/minimässa mellan lokala 
entreprenörer, kommun och 
byggherrar. Detaljerna är inte 

klara men vi vill fråga er först, 
om ni har intresse att ta chan-
sen till ett bra verksamhetsår. 

Om ni har intresse, avser vi 
att göra ett arrangemang som 
innebär att Vadstena kommer 
att bli synligt på entreprenörs-
kartan och där vi gör tydligt 
att kommunen är på gång mot 
något så sällsynt som en ex-
pansion. 

Hör av er om ni vill vara 
med när tåget går. Till-
sammans blir vi starkare.
Ring till oss på 123 15 el-
ler e-post vf@vadstena.nu,  
 eller faxa på 123 14

Efter närmare 28 år på Vad-
stena Industriplast specialise-
rar sig Stefan Lindström i sitt 
nya företag Vadstena Laser-
märkning. Redan från starten 
är 60 procent av grundbelägg-
ningen kontrakterad för för-
sta året.

– Det kontraktet gäller en 
kund som sedan länge sökt ef-
ter en produktionsteknik för 
manöverknappar i ”Day and 
Night-Design”, säger Stefan 
Lindström.

Vad det handlar om är 
att med hjälp av lasertek-
nik åstadkomma permanent 
märkning på alla förekom-

mande plastmaterial. Dess-
utom att kunna göra det på 
komplicerade former och 
dessutom kunna uppnå trans-
parens. Stefan hoppas och tror 
att hans gedigna erfarenhet 

Nytt företag i Vadstena!

kombinerad med lasertekni-
ken ska kunna förändra syn-
sättet vad gäller dekor och 
märkning ända ner på projekt- 
och konstruktionsnivå.

B FÖRENINGS-
BREV
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Kom ihåg att besöka www.vadstena.nu
och vårt forum!

De här annonsrutorna 
kostar 500:- /st plus moms och når alla 

 Vadstena Företagares medlemmar.

Annonsutrymmet är begränsat så först till kvarn...

Ring Vadstena Företagare på
0143-123 15


