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Det är spännande tider fram
till första mars, då är sista
betalningsdag av medlemsavgiften till Vadstena Företagare. Vi gjorde ett utskick
till ca. 300 som vi tyckte
presumtiva medlemmar,
och tills i dag har 43 st. erlagt medlemsavgift vilket
vi tycker är en mycket bra
siffra. Tyvärr kan det ju vara
så att någon har missats,
om du hör någon som ej har
fått inbetalningskort eller
av någon annan anledning
ej förstått fördelarna med
medlemskap hör av dig till
kansliet tel 12315.
Många företagare i Vadstena har det kämpigt med
dålig orderingång, och vetskapen att det finns andra
som har det sämre känns ju
inte alltid upplyftande. Med
anledning härav undrar vi
om det kunde vara lämpligt
med en träff i all enkelhet
över en kopp kaffe i Rödtornet. Meningen med träffen
är ej att begråta varandra,
utan se om vi gemensamt
kan hitta ljuset i tunneln.
Intresserade hör av er till
Kenneth tel. 12315.

Årets Företagare
Det är dags att utse Årets
Företagare i Vadstena. Det är
tänkt att utdelning av diplom
mm. skall ske på Expo 2004 i
Vallen 22/5.

Vem kan bli
Årets Företagare?
Personen ska: • Äga och driva
eget företag • Uppvisa god
lönsamhet • Vara en god förebild • Sakna betalningsanmärkningar.
Anmäl till kansliet vem du vill
nominera snarast.

Var tar alla pengarna vägen?

Källa: Företagarna

Moms 200 kr.

Egenavgifter
189 kr.

Kommunalskatt* 180 kr.

Statlig inkomstskatt** 120 kr.

Du får behålla (som
mest) 420 kr.

Allmän pensionsavgift 43 kr.

Beroende på statlig inkomstskatt och pensionsavgift kan
det du får behålla av en debiterad 1000-lapp variera mellan 420 konor och ner till 270
kr. I detta enkla fall får du
som företagare alltså betala
mellan 58 och 73% i skatt
och avgifter.
Om kunden är en privatperson utan möjlighet att dra
av momsen, så betyder det att
nästan tre fjärdedelar av han

betalar till företagaren går
till direkt till staten och kommunen.
92% i skatt och avgift
Om företagaren X vill ha 250
kr efter alla skatter för ett utfört arbete, måste han alltså
debitera upp till ca 1000 kr.

Om kunden Y vill tjäna ihop
dessa pengar genom extraarbete så kommer hans arbetsgivare att få betala ca 3000 kr
i lön och arbetsgivaravgift för
att Y ska få 1000 kr att betala
X med. Då har totalt 92% av
intjänade 3000 kr betalats i
skatt och avgifter.

*Kommunalskatten i exemplet är för enkelhets skull satt till 30%.
**Den statliga inkomstskatten är (år 2002) 20% på årsinkomst över
273 800 kr erfter avdrag och 25% på årsinkomst över 414 200 kr.

Ny grafisk handbok i Vision 2005-projektet
Vadstena Vision 2005 är ett
samarbete mellan Vadstena
Företagare, Svensk Handel,
Destination Vadstena och Vadstena kommun.
Det allra senaste synbara
resultatet är en grafisk handbok för Vadstena som ger anvisningar om hur Vadstena
kommuns logotype, brevpapper, annonser, trycksaker, flaggor mm ska se ut. Handboken
är dessutom till för oss alla

som verkar i Vadstena. Meningen är att vi genom att använda oss av den nya grafiska
profilen ska dra nytta av Vadstenas starka namn. Samtidigt
hjälps vi också åt att stärka
Vadstena ytterligare som varumärke och ger orten en tydlig,
lätt igenkännlig grafisk identitet. Från mars månad kommer dessa grafiska vinjetter
och symboler att kunna laddas
hem från www.vadstena.se

(samt vadstena.com och
vadstena.nu).

Dessa symboler kan vi enligt
den nya grafiska handboken
kombinera med vår egen företagsprofil.

B
Vadstena Fabriks-och
Hantverksförenings Fond
Kommer att utdela stipendie
på Expo 2004 i Vallen 22/5,
finns förslag på stipendiater hör av dig till Anders tel.
12315. Fonden har till ändamål att inom Vadstena kommun stimulera och uppmuntra
fri företagsamhet samt bevarande av hantverksyrken och
yrkesskicklighet
Expo 2004
Kommer att arrangeras i
Slottsvallen 21-22/5 i samband med Birgittafesten som
är tänkt bli en tradition i Vadstena där minnet av Heliga
Birgitta är i fokus, och hela
Vadstena firar på olika sätt.
Mer info kommer snart, så
var beredda att anmäla ert intresse då Expon i år är öppen
även för utsocknes.
Rv 50
Arbetsgruppen där representanter från LO, Företagarna
mfl. deltar har etablerat en
kontakt med Jenny Adler på
Vägverket, hon har lovat att
hålla oss informerade om vad
som händer i frågan. Närmast
på g är ett beslut i riksdagen i
mars, vi återkommer i frågan.
Utbildning
Kenneth Gustavsson var i
Rödtornet vid 10-fikat en dag,

han undrade över om det var
någon engelskautbildning på
gång, han hade missat vårens
datakurs på komvux. Här ett
exempel på hur vi kan använda vadstena.nu:s forum så att
ingen missar viktig info. Det
är öppet för alla att hjälpas
åt så vi får fart och nytta av
hemsidan. Är du intresserad
av olika utbildningar kan du
vända dig till Kenneth Edlund
eller Ann-Katrin Hedberg
15260, ann-kathrin.hedberg@
vadstena.se
Årsmöte
Vadstena Företagares årsmöte är planerat till 30/3, något
möte dessförinnan är ej planerat.
På årsmötet kommer planerna för vår verksamhet att
presenteras. Kallelse till årsmötet kommer i början av
mars. Har du frågor kring årsmötet kontakta Kenneth.
Medlemsförmåner
Vi hade från början ej tänkt
lägga mycket krut på dessa
frågor, men olika fördelaktiga
förslag beträffande försäkringar, juridisk rådgivning,
mm. har dykt upp och vi förhandlar med olika intressenter. Avgörande för att kunna
slutföra de olika förmåner
som vi kan få är hur vår medlemskader ser ut, vilket vi vet

D

u väljer att arbeta med oss
om du prioriterar snabb och
god service. Driftsäkerhet
och produkter av högsta kvalitet.
Stilrena produktioner och enkla
gränssnitt, det är vår specialitet.
• Webbhotell
• Internetlösningar/webbproduktion
• Försäljning av hårdvara

FÖRENINGSBREV

SVERIGE

först efter 1/3. Målsättningen
är att få bättre förmåner än tidigare, men vi återkommer så
fort vi kan.
För vakna företagare
I Vadstena-Motala-Ödeshög
finns nu ett bra tillfälle att
etablera kontakt med likasinnade i Tyskland. Torsdagen
den 26 feb. kl. 18.30 kommer
Östsams representant i Berlin
Bo Unéus till Vadstena. Missa
inte detta tillfälle, utan skicka
snarast din intresseanmälan
till Kenneth. O.S.A. senast
20 feb.
Kvinnor
Normalt gör vi ingen skillnad
på våra medlemmar betr. kön
mm. Nu har vi dock fått ett
erbjudande som gäller kvinnor. Den 23/3 kl. 18.30-20.00
bör alla kvinnor som är eller
kan tänka sig bli företagare
samlas i Rödtornet för att utbyta tankar kring kvinnors
nätverkande..Anmälan, frågor, svar, senast 19 mars till
Helena Balthammar, ÖstGöta
Resurscentrum 013-196376
helena.balthammar@e.lst.se
Byggbranschen
På EXPO 2004 22/5 i Vallen
kommer en del att handla om
byggnation i Vadstena. Det
vore kanske en idé att sam-

Krånglar det?
Svårt att få tiden att räcka till för att själv
lösa problem med krånglande datorer,
skrivare och nätverk?
Ring mig! Jag åtgärdar både små och
stora problem till humana priser. Jag
hjälper även till med om- och nyinstallationer, uppgraderingar och virusrensning.
Dessutom försäljning av hårdvara.

PORTO
BETALT

la Hantverkare som jobbar i
byggbranschen i en monter
för att visa vad vi kan erbjuda. Intresserade hör av er till
Anders 0702-443481.

Tipsa valberedningen
Den 30 mars är det
årsmöte i Vadstena
Företagare. Fram till
dess har valberedningen en hel del att göra.
Flera av de nuvarande
funktionärerna i styrelsen
och på andra poster har
aviserat att de gärna ser att
deras poster besätts av nya
förmågor.
Vi har en mycket kompetent valberedning, men
den kan inte känna till allt
och alla. Därför: är du själv
intresserad av att göra en
ännu större insats för Vadstena Företagare eller vill
lämna tips om vänner och
kolleger du tycker ska bli
tillfrågade – kontakta valberedningens Arne Hurtig
på 134 31.

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

www.infotechnordic.se

