Den historiska staden
– Staden med de många berättelserna
Välkommen till Vadstena! Det är något speciellt med att vandra runt, bo och
uppleva Vadstena. Man känner atmosfären och närvaron av vår stolta historia i
varje kullersten och det räcker med en blick över Vadstena slott eller östgötaslättens vackra vyer för att känna sig hemma.
VADSTENA ÄR EN HISTORISK stad med en
medeltida stadskärna, men vi är också en stad med
många berättelser. Närheten till Vättern, det fågelrika
området runt sjön Tåkern. Omberg där man både kan
åka skidor och vandra – i Vadstena finns något för
alla intressen och det är tillsammans som vi skapar
vår fina kommun.
I Vadstena råder ett närmast magiskt lugn och
omhändertagande och omtanke finns i vårt DNA.

Visste du till exempel att vi i Vadstena har erbjudit
vård ända sedan 1500-talet?
MED ETT LÄGE precis vid Vätterns strand, mitt mellan Stockholm och Göteborg är vi mitt i en expansiv
tillväxtregion. I kommunen finns 1 000 företag,
600 kommunanställda och snart 8 000 invånare. Vi
skapar förutsättning för ett blomstrande företagsliv
där utveckling och livskvalitet står i fokus.

Vadstena kommun vill att alla gemensamt tar ansvar och verkar för ett
hållbart samhälle. Vårt arbete med hållbar utveckling sker med sikte på
FN:s 17 globala mål, Agenda 2030.

I VADSTENA HAR VI LYCKATS förvalta
vår historia till att bli en modern och
framåtblickande kommun som sprudlar
av kreativitet och inspirerar till ett
rikt kulturliv. Vadstena är en plats att
förundras över, och vi är stolta över att
vara både ett populärt besöksmål och
ett härligt ställe att bo på. Vi har varit
en plats för inspiration och utveckling i
hundratals år och vårt framgångsrecept
är enkelt: Här blir du som invånare sedd
och stimulerad. Vi vill välkomna dig till
Vadstena och till ett rikare liv.
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Vi står aldrig still
I Vadstena skapar vi framtiden mitt i historien. De senaste åren har Vadstena
uppmärksammats, dels för att så många vill flytta hit, dels för att de som bor
här har ett driv som få andra kommuner kan matcha. Vi ser det i näringslivet,
kulturen och föreningslivet.
I Vadstena står vi heller aldrig still. Inom de närmaste
åren kommer hundratals nya bostäder byggas och
erbjudas i Vadstena, vi talar om både villatomter,
parhus och lägenheter utöver vårt vackra äldre
bestånd som andas historia rakt igenom. Just nu
pågår ett stort projekt där vi bygger upp ett helt nytt
bostadsområde vid norra infarten, nära Tycklinge
friluftsområde.
Från kommunens sida hjälper vi så klart till med alla
medel vi kan, för att du som nyinflyttad ska få den
service du behöver. Genom vår hemsida kan du
hitta all nödvändig information för att starta upp ditt
drömprojekt.

Runt 75 procent av kommunens 7 500 invånare bor
i centralorten Vadstena. Här möter den medeltida
stadskärnan nya bostadsområden. Alla som har
upplevt en sommar i Vadstena vet att vi är sommarstaden nummer 1 och här finns alla möjligheter
att bygga din dröm. Utöver centralorten finns
kommunens näst största ort Borghamn och ett flertal
kyrkbyar i olika storlek runt om i kommunen. Vadstena består till 81 procent av bördig jordbruksmark
med tillhörande gårdar och torp – det finns med
andra ord något för precis alla behov och önskemål.

Therese – Produktionsledare
Under mina 9 år på Sulzer har
jag hela tiden haft möjlighet att
utvecklas. Jag har provat på ett
flertal olika arbetsområden inom
företaget. Min vision är att vi
tillsammans ska driva Sulzer framåt,
och att vi har roligt medan vi gör det.

Vill du veta mer
om oss eller bli en
i vårt team?
Följ oss

Sulzer är en av de största privata arbetsgivarna i Vadstena. Vi tillverkar pumpar och omrörare med
slutdestinationer över hela världen. Pumparna används främst inom vatten och avlopp samt inom
industri. Vi är ett globalt företag med närmare 16 000 anställda varav ca 200 st runt om i Sverige.
www.sulzer.com/sweden
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Kontakta oss då på
010-130 15 00.

Något för alla
Vadstena kommun vilar på engagemang
och driv och det syns kanske allra mest
genom vårt fritidsutbud.
Föreningslivet i kommunen blomstrar och vi är mycket
stolta över det så kallade ”Vadstenaundret” med många
framstående handbolls- och fotbollsspelare som kommit
från staden de senaste åren. Den som är intresserad av
padel, golf, ridning, gym och mycket mer hittar också sin
plats i vår kommun.

Sporthall
På Borgmästaregatan, i anslutning till Simhallen och
Petrus Magni-skolan, ligger vår sporthall. Förutom att vara
hemmaarena för Vadstena Handbollsförening används
den flitigt av kommunens skolor. Kvällar och helger är
det fullproppat med aktiviteter med både föreningar och
privata initiativ.

Kungsvalla IP
Som hemmaarena för stadens stoltheter Vadstena GIF
och HC Wettern har Kungsvalla IP tre fotbollsplaner,
friidrottsanläggning och ishall. Här finns också nya tennisbanor och snart ny sporthall.

Rismarken
Strax söder om Vadstena ligger Rismarkens friluftsområde.
På vår, sommar och höst finns vackra motionsspår och ett
välbesökt utegym och när vintern kommer till Vadstena
med sin snö anläggs ofta skidspår. Ett av de tre motionsspåren har elljusspår för kvällsträning.

Arenor för golf och slalom
Förutom en välrenomerad golfbana så finns här en
slalombacke på Omberg när årstiden tillåter. Omberg är
ett vackert naturområde som året runt är uppskattat för
sina vandringsleder, mtb-stigar och såklart utsikten över
Vättern.

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Simhall
Vadstena simhall ligger centralt i
Vadstena och här tar många av våra
yngre invånare sina första simtag.
Med en stor 25-metersbassäng,
en undervisningsbassäng och en
plaskbassäng för de minsta möter vi
behoven från både motionssimmare
och barnfamiljer.

GOLV • MÅLERI • BUTIK • MARKIS
Davidsson Måleri och Golv AB utvecklas ständigt för att kunna ge dig som kund
de bästa produkterna och arbetsmetoderna inom måleri- och golvarbeten.
Vår breda kompetens gör att vi kan ta oss an alla typer
av måleriuppdrag. Vi har resurser för riktigt stora projekt,
samtidigt som vi också kan hjälpa till att måla vardagsrummet åt privatpersoner. Vi ﬁnns i Vadstena, Motala,
Mjölby och Linköping.
MÅLERITJÄNSTER
Vi hjälper dig som fastighetsägare att försköna din fastighet, både vid nyproduktioner och när det gäller underhållsmålning. Vår förmåga att snabbt få fram personal
gör att vi kan leverera i den takt våra kunder kräver.
GOLVLÄGGNING
Om du vill lägga om dina golv hemma eller på företaget
så har vi kompetenta golvläggare som hjälper dig med
läggningen av trägolv, klinker och olika mattor. Vi arbetar
med ﬂera kända leverantörer så som Forbo, Golvabia och
Tarkett för att kvalitén liksom nöjdheten ska vara hög.

Vadstena är barnens kommun
Det är svårt att hitta en mer barnvänlig kommun än Vadstena. Det märks bland
annat på vår barnomsorg och skolväsende. Vadstena placerar sig alltid i toppen
av Skolverkets årliga ranking över landets bästa skolor. På alla våra skolor står
lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som
möjligt och att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg.
När det kommer till barnomsorg och skolgång i
Vadstena så drar vi nytta av vår storlek. Vi har ett
stort utbud av förskolor och grundskolor där varje
barn får känna sig sedd och där vi har möjlighet att
skapa bästa möjliga förutsättningar för den personliga utvecklingen. Dessutom har vi en mycket populär
kulturskola där man kan välja inriktning musik, bild &
form, dans eller knyppling.

drygt 100 barn och består av sex avdelningar. Totalytan är 1300 kvadratmeter som är väl anpassade för
den pedagogiska verksamheten. Med egna kockar
säkerställer vi bästa möjliga kvalitet på maten, och
med välplanerade ytor både inomhus och utomhus
med bland annat ett naturrum och ett teknikrum,
ser vi till att barnen stimuleras och får möjlighet att
utvecklas.

Välkommen till Vadstenas senaste förskola
Förskolan Omma är Vadstenas senaste tillskott när
det kommer till barnomsorg. Skolan har plats för

Om du blir förälskad - hjälper vi dig

vfab.se
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Vi blir ännu bättre
Samtliga skolor i Vadstena kommer under de
närmaste två åren totalrenoveras. Det är den största
skolsatsningen i kommunen på årtionden och den
kommer göra att en väldigt bra skolkommun blir
ännu bättre. Skolprojektet har en egen hemsida där
kommunen löpande uppdaterar vad som händer:
www.vadstena.se/utvecklingsarbete/skolprojektet

SPECIALISTER INOM MYCKET
Vi har levererat kvalitet i över 35år, därför är vi säkra när vi säger
att våra kunder känner sig nöjda och trygga i alla situationer. Vi jobbar
med fönsterentreprenader, inglasningar, balkonger & våtrumskassetter.
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Ett kulturellt centrum
Vadstena är med sin historia en självklar del i det kulturhistoriska Sverige. Vi
är stolta över att förvalta det arvet och utveckla oss till att fortsätta vara en
spännande plats för ny kultur och nytt skapande. Vi brukar säga att det räcker
med att bara vandra runt i staden för att få inspiration.
Vadstena Akademin sätter Vadstena på den
internationella kulturkartan, men här
finns också så mycket mer. Många
är de konstnärer och kulturutövare som dagligen bidrar till det
rika utbudet. Det kulturella
intresset och kapitalet hos
Vadstenas invånare är mycket
stort.

Ett livslångt lärande
Vadstena kommun är en
nyfiken och kunskapstörstande
kommun och vi tror att människor
lär sig genom hela livet. Därför är vi
stolta över vår folkhögskola där vuxna

kan utbilda sig till olika yrken som kriminalvårdare och personlig assistent men
också ta kurser efter intresse, som
hantverkarlinjen. På Folkhögskolan kan också våra nyanlända
invånare läsa svenska för att
på ett lättare sätt komma in i
det svenska samhället.
Sång- och pianoakademin är
ett attraktivt alternativ för de
musikaliska. Studieförbunden
har annars ett brett utbud och
många körer.

Läge för extra
bra mäklarhjälp?
Vi finns
alltid nära
till hands.

Funderar du på att byta bostad? Vi på Fastighetsbyrån
har koll på bostadsmarknaden i allmänhet och ditt
område i synnerhet. Vi hjälper dig gärna med dina
frågor om bostadsmarknaden och funderingar kring
både sälj- och köpprocessen. Välkommen att höra
av dig för ett personligt eller digitalt möte.
Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån i Vadstena
0143-122 70 / fastighetsbyran.com/vadstena

Vadstena är en kommun som präglas av företagsamhet. Av våra 7 500 invånare är
1600 anställda inom något av de registrerade företag som finns i kommunen och
andelen företagare och nyföretagande ligger klart över medel i Sverige. Företagandet
i Vadstena sträcker sig över allt från internationella industrier till lantbruk, handel,
kultur och omvårdnad. Ta kontakt med oss redan i dag om du har några frågor eller
funderingar på hur vi kan underlätta för dig och din framtid här hos oss!

Vadstena InfoCenter
Storgatan 28
www.vadstena.se

Inflyttarservice
010-234 73 70
info@vadstena.se
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Ett blomstrande näringsliv

