
Samverkarna
Vingåker

Vingåkers-

bygden

Företag Föreningar

Evenemang

Vi jobbar för Vingåker nu och i framtiden.

•  Berikande och stimulerande av föreningsliv och näringsliv i Vingåkersbygden.
•  Verka för att företag och föreningar skall kunna göra sig hörda.
•  Verka för ett aktivare näringsliv och föreningsliv i Vingåkersbygden genom att utveckla 
     idéer, marknadskrafter, evenemang och vara en plattform i dialog exempelvis med 
     kommunen.
•  Att i egenskap av Vingåkers samverkare stärka företagandet och föreningslivet - för att 
synas och kunna påverka för framtiden.

Föreningen för företag och föreningar i Vingåkers kommun.

Medlemsansökan

Företag eller förening: ________________________________________________________

Kontaktperson: _____________________________________________________________

Adress: ____________________________________________________________________

Postnummer: ________________ Postadress: _____________________________________

E-post: ____________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________

Avgiften för företag är 300:-/år och för föreningar 100:-/år.

Lämna till någon i styrelsen eller maila till loove@tryck.com.

Kan också skickas till: Samverkarna Vingåker, c/o Wilsons Tryckeri & Redovisning AB, 
Kåsta skola, 643 91 Vingåker
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