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KALLELSE TILL 

ÅRSMÖTE 
MED VADSTENA 
FÖRETAGARE

Tid: Tisdagen 30 mars kl. 19.00
Plats: Rest. Munkklostret
Supé 100:-

Underhållning av 
Folkhögskolans musiklinje

Välkomna! 
önskar styrelsen

Än har vi inte gett upp 
hoppet på att vi skall få 
minst etthundra medlem-
mar i vår förening, vid se-
naste kollen 27/3 var vi 
60 medlemmar och snart 
börjar vår charmoffensiv 
då vi ringer runt och vär-
var medlemmar. Arbetet på 
kansliet har varit mycket 
intensivt sedan oktober då 
vi gick ur FR. Det fi nns nu 
en lista med olika frågor 
som vi måste ta tag i un-
der våren, ett problem är 
dock att det är någon som 
stjäl tid eller hur det kom-
mer sig att vi inte tycks 
hinna med allt vi borde. 
Vår hemsida vadstena.
nu har inte blivit den un-
derlättande sida som var 
tänkt, meningen var att här 
skulle all nödvändig infor-
mation mellan medlemmar 
utbytas.

Därför måste vi försöka 
hjälpas åt att få igång hem-
sidan så att alla använder 
den i större utsträckning, 
här fi nns möjlighet för da-
tavana att hjälpa till. Det 
är styrelsens förhoppning 
att så många som möjligt 
kommer på ÅRSMÖTET 
så vi kan få lite input från 
våra medlemmar om vad 
de tycker är viktigt att job-
ba med, välkomna till en 
trevlig kväll på Munken.

EXPO 2004
Nu har du som företagare chansen att delta i EXPO 2004 – en mässa för företag i Vadstena. Syftet 
med mässan är att ge företagare i kommunen förutsättningar att mötas, synliggöra sin verksamhet 
samt få kunskap om varandra. Kanske även hitta nya kunder eller leverantörer nära dig…  
Mässan går av stapeln den 21-22 maj i västra vallen i slottet och arrangör är Näringslivscentrum. 



B FÖRENINGS- 
BREV
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Berlin
Vi har haft besök av Östsams 
och därmed också vår man i 
Berlin, Bo Unéus, som infor-
merade om vilken stor möjlig-
het vi har att få bra affärskon-
takter i Europa. Östergötland 
är utsedd till den region i 
Sverige som har förtur, och 
Pelle Olai som är en vaken 
kille bestämde sig direkt att 
åka till Berlin i vår. Vadstena 
Företagare kommer att försö-
ka ordna en gemensam resa i 
höst, men innan dess kommer 
info om projektet.

Seniorer
Vi saknar våra seniorer vid 
10-fikat i rödtornet, kom som 
ni är och var inte rädda att ni 
åker på arbetsuppgifter, vil-
ket en del av er kanske önskar 
och då ordnar vi naturligtvis 
detta.

Slottet
Vadstena Företagare har blivit 
inbjudna att redovisa sina vi-
sioner kring slottet den 15/5 , 
då Statens Fastighetsverk an-
ordnar Hemliga Rum på 24 
platser i landet, Arne Hurtig 
håller i vårt engagemang. Bra 
drag av Båkman.

Årets Företagare 2003
Nominering pågår fram till 
årsmötet, lämna snarast in 
förslag på Företagare till 
kansliet.

Vadstena Fabriks och 
Hantverksförenings Fond
Stipendiater till fonden ef-
terlyses, hittills har bara en 
stipendiat sökt. Vi hoppas an-
sökningarna inkommit före 
årsmötet.

Arbetsmarknadsenheten
...i Vadstena Kommun sö-
ker praktikplatser för ung-
domar 18-25 år i alla före-
tag, tid ca 4 veckor eller efter 
överenskommelse. Har du 
möjlighet att ta emot prakti-
kanter så hör av dig till Ann-
cathrin Kristiansson på tel. 
15167 eller mail anncathrin.
kristiansson@vadstena.se  

Gathering 1
Vad är nu detta? Ordföranden 
har antagligen fått spader men 
han tycker det låter så tråkigt 
att kalla till möte att han hittat 
ett engelskt ord som betyder 
sammankomst. Till Gathering 
1 den 10 mars har på prov in-
bjudits 23 olika företag för att 
träffas kring olika arbetsgivar-
frågor.

Rv 50
Onsdag 3/3 åker vi till Ödes-
hög för att lägga upp en plan 
hur vi kan påverka riksdagen 
så vi får något gjort i denna 
flera generationer gamla frå-
ga. De som träffas är kommu-
nalråd, LO-medlemmar, Före-
tagarrepresentanter, Legsrepr. 
från Vadstena och Ödeshög.

Stålmannen är ute och fly-
ger och får se Mirakelkvin-
nan ligga och sola naken på 
rygg. ”Nu eller aldrig”, tän-
ker han, och flyger ner med 
superfart och utför sitt ären-
de på en 100-dels sekund. 
Mirakelkvinnan känner att 
nåt händer, sätter sig upp 
och säger ”Vad var det?”
”Jag vet inte”, svarar Osyn-
lige Mannen som låg ovan-
på. ”Men det gjorde förban-
nat ont i röven...”

Några sportgrodor: ”Det 
gäller att ha känsla för fee-
ling” Göran Zachrisson.
”Både lagen spelar nu i nu-
merärt underläge” Staffan 
Lindeborg.
”Han är egentligen ingen 
buse, han har inte varit utvi-
sad mer än 40 minuter under 
sina 17 sekunder i Elithock-
eyn” Lasse Kinch.

Väl mött på  
årsmötet den 30 mars!

Nyfiken på Linux?
Behöver du hjälp med Linux-, Windows-  

eller Macbaserad arbetsstation/servrar/mjuk-
vara eller hårdvara?

Har ni något specialprojekt, som kört fast? 
Vi kan hjälpa till med uppdatering, om-

installationer och virusrensningar.
Vi bygger er dator eller datasystem helt 

efter era önskemål.
Vi kan hjälpa till med nätverk,  

både kabel och trådlöst.

rickard@timmit.nu www.timmit.nu
mobil:0708-75 66 00


