
I Vadstena  
växer företag



En bra plats för 
företagande
Vadstena är en kommun som präglas av små-
företagaranda och ett diversifierat näringsliv 
med både internationella industrier, lantbruk, 
handel, kultur, hantverk, omvårdnad och tu-
rism. Här finns bevisligen stora möjligheter till 
en lyckad etablering och många goda exem-
pel på engagerade och kreativa företag, som 
inspireras av historien för att skapa framtiden. 

Här finns nära 1 000 registrerade företag som sysselsätter 
över 1 800 personer. Andelen företagare och nyföretagandet 
har under flera år legat över Sverigemedel.  Entreprenörskap 
och företagsamhet är en del av den lokala kulturen och 
platsens varumärke, en kreativ historia. Här värnar vi om 
traditioner och vågar samtidigt testa nytt.

Vi vill hjälpa företag att utvecklas, få nya att starta och 
få andra att flytta till Vadstena kommun. Vår ambitionsnivå 
är hög när det gäller att främja innovation och företagande, 
till exempel genom stöd och rådgivning, utbildningar och 
nätverksträffar.

ALLTID I FRAMKANT NÄR 
DET GÄLLER UTVECKLING,  
KVALITET OCH KUNSKAP. En ledande tillverkare inom 

vindkraft och medicinteknik

www.carbex.se

CARBEX



I Vadstena 
finns det goda 
möjligheter
Vadstena ligger centralt i Sverige vid Vättern. Mitt i en 
expansiv tillväxtregion med goda förutsättningar för före-
tagande, utveckling och livskvalité. Här är det nära till flera 
större städer, flygplatser och universitet. Med en väl utveck-
lad infrastruktur samt kollektivtrafik med bra förbindelser 
har Vadstena ett ultimat läge för att verka och bo i.

I Vadstena är naturen varierande och påtagligt nära. Här 
finns Omberg, Tåkern, den vackra bördiga Östgötaslätten 
och Sveriges näst största sjö Vättern. Här går invånarna 
bokstavligen i morgonrocken ned till stranden för ett mor-
gondopp – året om, och mitt i stan finns både sandstrand 
och gästhamn. Den pittoreska och mysiga stadskärnan med 
handel, caféer och gamla bevarade trähus är charmig, äkta 
och levande. Inte konstigt att man mår bra av att vistas här 
och att nya bostäder efterfrågas.



Vi hjälper dig att växa!
Det är till Vadstena InfoCenter du vänder dig med frågor om ditt 
företagande. Härifrån sker lotsning och samordning av både evene-
mang, etableringar och samverkan i olika former. Hit vänder du dig 
också för mer information om kommunens företagsservice eller för 
besöksservice när ditt företag får besök.

Dialog garanterar gemensam utveckling
Vi vet att många av kommunens företagare värdesätter en dialog för att öka samverkan och förståelsen. 
Och vi på kommunen håller med! Kommunledningen besöker gärna ditt företag för att lära sig mer om 
de lokala förutsättningarna för företagande och ha en dialog med dig som företagare. Andra forum där 
idéer kan växa är de mötesplatser, events och lokala företagsträffar som kommunen arrangerar. 



aldensallservice.se · 070 - 640 53 20

ANLITA ETT PROFFS!
Vi har lång erfarenhet 
av arbeten med
natursten, anläggning
och trädgård.

VI KAN DET HÄR MED NATURSTEN OCH TRÄDGÅRD

Vi söker familjehem i 
mellersta och södra Sverige

www.familjehemspoolen.se

info@familjehemspoolen.se
076-760 76 08

En del av 
framtidens 
satsningar
I Vadstena är det alltid mycket 
på gång. Här skapar vi framti-
den mitt i historien. Bostäder 
byggs och vår fina stadskärna 
ska bli än mer attraktiv. 

Under de kommande åren planeras det för 400 
nya bostäder, alla med gångavstånd till Vadstenas 
vackra och välbevarade innerstad med dess utbud 
av butiker, restauranger och evenemang. Nya 
förskolor, skolor och vårdcentraler ska ge ökad 
service och trygghet för kommunens invånare. 

Det kommer också att ske en del infrastruk-
turprojekt, exempelvis byggs det cykelvägar till 
andra kommuner. Och en bredbandsutbyggnad 
säkerställer en digital vardag i Vadstena kommun. 

Appen – Ett bättre Vadstena
Vadstena kommun vill att du ska vara 
delaktig i kommunens utveckling. I vår 

app – Ett bättre Vadstena - kan du lämna 
förslag, synpunkter och felanmälningar.   
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Kontakta oss
Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35
Växel 0143-150 00

Vadstena InfoCenter
Storgatan 28
Företagsservice 0143-153 20
Besöksservice 0143-315 70

www.vadstena.se

Facebook Vadstena Näringsliv 
https://www.facebook.com/enkreativhistoria

LinkedIn Vadstena Turism & Näringsliv  
https://www.linkedin.com/company/11442496/admin/

GOLV • MÅLERI • BUTIK • MARKIS

Titta gärna på vår film genom att gå in på hemsidan eller klicka på annonsen.

Vi finns etablerade i Vadstena, Motala, Mjölby samt Linköping.


