
Medlemsblad nr 6 · Dec 2004

Vadstena Företagare · Rödtornet · 592 30 Vadstena · Tel 0143-123 15 · Fax 0143-123 14 · vf@vadstena.nu · BG 551-2074
www.vadstena.nu

Med ett stort nätverk av erfarna företagare, 
affärsmän och politiker kan vi hjälpa dig med 
de flesta näringslivsfrågor oavsett om du är 

näringsidkare eller privatperson.

• Utveckla befintligt 
näringsliv i Vadstena

• Öka samarbetet mellan 
företagare i Vadstena

• Att Rödtornet blir en 
naturlig mötesplats för 
näringslivsfrågor

• Arbeta för att utveck-
la samarbetet mellan 
näringsliv, kommun och 
skola

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

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

Tillsammans ska vi bli en stark lokal aktör som ska kunna på-
verka, 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 med-
lem NU – du behövs!

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

Har du några frågor angående medlemskapet? Ring oss på 
0143-123 15. 

Se även: www.vadstena.nu för  
aktuell information.

Gör slag i saken  
– bli medlem nu!

Vi är näringslivets röst i Vadstena

Vadstena Företagare vill:

Det har varit ett omväl-
vande år i Vadstena Före-
tagare. Det är första året 
på många år som vi är en 
fristående förening. Efter 
utträdet från riksorganisa-
tionen har vi märkt en vita-
lisering på alla plan och vi 
får dagligen besök och te-
lefonsamtal från medlem-
mar och andra som gör att 
vi känner stor tillförsikt om 
en positiv utveckling i vår 
förening och Vadstena som 
helhet.

Ibland undrar man om 
alla de olika möten, träf-
far och projekt vi deltagit i 
under året verkligen leder 
fram till något nyttigt, vi 
hoppas att framtiden ger 
svar på den frågan. För den 
som vill ha mer info om 
vad vi gjort under 2004 
finns detta att tillgå i kans-
liet hos Kenneth.

En av de viktigaste frå-
gorna vi har att ta tag i ef-
ter julfrossan och nyårsfi-
randet, är att tillsammans 
med kommunen och övriga 
inom näringslivet se till att 
fullfölja samarbetsplanerna 
som finns i Legs-planen, 
vilken kommunfullmäktige 
beslutat att följa.

Under 2005 kommer vi 
att starta projekt ”Perma-
nent Näringslivsutställning 
i Rödtornet” där samtliga 
näringsidkare i Vadstena 
skall finnas representerade.

Anders Hallin, 
Ordf.

Vi hoppas att ni som varit 
medlemmar under 2004 fort-

sätter ert medlemskap. 
Det här bladet går av kost-

nadsskäl till både gamla och 
ev. nya medlemmar.



Stipendium till Möbelsnickare
Vadstenatjejen Maria Myrén som under året tog sitt gesällbrev 
som Möbel- och inredningssnickare fick motta ett stipendium 
på 4.000 kronor av Vadstena Företagares ordförande Anders 
Hallin. Stipendiet delas ut årligen till någon förtjänstfull person 
och pengarna kommer ur Vadstena Företagares egen fond.

Vad ska vi 
syssla med?
En enkät med syfte att se vad 
medlemmarna helst tycker vi 
ska ägna oss åt i föreningen 
visade på starkt intresse för 
träffar med politiker och före-
trädare för myndigheter som 
skatt och kronofogde etc. Det 
ansågs mycket viktigt att be-
vaka och kunna påverka kom-
munala beslut. 

Utbildningar och föreläs-
ningar, helst på kvällar, var 
också något de allra flesta 
ville se och helst med inrikt-
ning på marknadsföring, även 
språk och data fanns ett visst 
intresse för. Många vill även 
få till en permanent närings-
livslivsutställningen i Röd-
tornet eller på annan lämplig 
plats.

Vadstena Företagares 
Gruppförsäkring

Nu är det klart att vi får en 
egen gruppförsäkring för 
våra medlemsföretagare 
och deras anställda. Försäk-
ringen startar den 1 januari 
2005. Den är frivillig och 
tecknas individuellt.

Maka/ Make och sambo 
kan också teckna en del av 
försäkringarna.

Livförsäkring, Olycks-
fallsförsäkring, Sjukför-
säkring och Barnförsäk-
ring finns att tillgå. De här 
försäkringarna är en viktig 
del i en familjs ekonomiska 
trygghet. Vi  har förhandlat 
oss fram till en bra lösning 
till en vettig kostnad.

Förmånliga villkor och 
konkurrenskraftiga premier 
gjorde att Aspis Livförsäk-
rings AB i konkurrens med 
andra försäkringsbolag, val-
des som försäkringsgivare. 
Johan Lundgren, Försäk-
ringsmäklare på SFMAB, 
svarar för information och 
hantering av ansökningar. 
Tel 0141 543 68 eller epost:  
johan@sfmab.se

Vi återkommer i början 
av 2005 med mera informa-
tion.

VIKTIGT!
Föreningens stadgar 

inte bara medger, utan 
snarare uppmanar till 
dubbelorganisering. 
Medlemskap i LRF, 
Svensk Handel etc. 
är inget hinder för 

medlemskap i Vadstena 
Företagare utan något 

vi välkomnar och 
uppmuntrar. Vadstena 

Företagare är en 
organisation för ALLA 

som värnar företagandet.

Kommunalrådet
Caroline Unéus är en flitig 
gäst i Rödtornet och hen-
nes besök där hon informe-
rar och utbyter tankar med 
oss är mycket uppskattade. 
Vi hoppas att dessa trevliga 
kontakter, som bidrar till ett 
förbättrat samarbete mellan 
kommunen och näringslivet i 
Vadstena, ska fortsätta.

Social samvaro
En viktig del i vårt arbete är 
att arrangera trevliga träffar 
för medlemmar med flera in-
tressenter. Bevis på detta fick 
vi på vår senaste ”pubkväll” i 
Rödtornet där hela 60 perso-
ner deltog. Vi tänker fortsätta 
med lite ”lättare” program 
och ser fram emot förslag från 
dig.

Tidernas Landskap
Vadstena och Ödeshögs kom-
muner har ingått ett avtal att 
samarbeta inom olika frågor, 
bl a vad gäller turism och 
näringsliv. Vi följer utveck-
lingen och deltar även en del 
i arbetet. Under våren 2005 
kommer ett stort informa-
tionsmöte att arrangeras dit  
alla är inbjudna.

Medlemsfrågor
Vi har inte jobbat så mycket 
med att skapa olika medlems-

förmåner, men så här långt 
kan vi hjälpa våra medlemmar 
med Småföretagarnas A-kas-
sa och olika förmånliga för-
säkringar. Under våren 2005 
kommer vi att avtala om en 
juristjour för medlemmarna. 
Behöver du redan nu hjälp i 
någon fråga så kontakta Ken-
neth, så slussar han dig rätt.

Kultur och företagande
Från årsskiftet kommer vi att 
dela lokalerna i Rödtornets 
bottenvåning med Kulturcen-
trum vilket gör vår gamla slo-
gan ”Kultur & Företagande” 
extra aktuell. Vi hälsar Kultur-
centrums personal välkom-
na och ser fram emot ett bra 
samarbete.

Hemsida
Vår hemsida kan man tycka 
mycket om, men nu måste vi 
ta tag i den och utveckla den 
elektroniska kommunikatio-
nen mellan medlemmarna. 
Här är fritt fram för idéer och 
förslag. Hör av er, ni som be-
härskar tekniken och ge oss 
lite hjälp och tips!

1865-2005
Vår förening gjorde vad man 
kan kalla en nystart 2004 när 
vi blev en egen fristående för-
ening. Detta till trots firar vi 
faktiskt 140-årsjubileum un-
der 2005. Exakt vad vi ska 
hitta på är inte bestämt, men 

vi hoppas kunna arrangera ett 
extra festligt årsmöte på slot-
tet tillsammans med Svensk 
Handel.

2004 i korthet
97 medlemmar har under året 
anslutit sig. Vi fortsätter att 
marknadsföra oss och hoppas 
på att öka till 120 medlemmar 
under 2005.

Våra pubkvällar med olika 
föredragshållare har blivit 
mycket uppskattade och väl-
besökta och utöver dessa har 
vi även hunnit med en bow-
lingkväll på Harrys i Motala 
samt en minigolfturnering i 
Vätterviksbadet. Styrelsen för 
Företagarna i Söderköping 
har varit på studiebesök, de 
planerar att bli en fristående 
förening och var nyfikna på 
hur vi gått till väga. 

Flera projekt har under 
årets sett dagens ljus, bland 
annat ”Sjösäcken” där ettusen 
båtgäster fått ta emot en säck 
med Vadstenainformation och 
erbjudanden. Vi fortsätter vara 
engagerade i RV 50-frågan 
och under året bl a uppvak-
tat näringsdepartementet via 
vykort.

Till Årets Företagare utsågs 
under året Anders Engdahl 
och Fredrik Fox, Wadstena 
Hus AB.


