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Det som göms i snö kommer upp i tö. Svårare än så är det inte. Snön på min utomhusgrill har tinat bort. Det som under vintern liknade 
en trädgårdsskulptur har nu åter antagit egenskapen att vara en plats för matlagning. Lika populärt som alltid, får korven, hambur-
garen, karrén, men också grönsaker och frukter, en välgörande omgång av grillkolens glöd. Så enkelt och praktiskt. Grillat är gott!

”VADSTENAS FRAMTID PÅ VÄG MOT NYA ÄVENTYR”
För några veckor seDan haDe alla Format äran att leverera  7 cyklar till Vadstenas förskolor. Bakom initiativet stod Vadstena Sparbank 
som finansierade cykelinköpen. Vi försåg cyklarna med trevlig ”reklam” (se bilder). Och visst är barnen vår framtid. Vadstena var den 
enda kommunen i Östergötland som 2016 hade en negativ befolkningstillväxt  minus 49 innevånare. Med gemensamma krafter 
måste vi vända den trenden. Det är bara att höja på hatten för Vadstena Sparbank, som med den här gåvan ger sitt bidrag till en 
positiv befolkningsutveckling. 

12-13 MAJ VADSTENAS FÖRETAGSMÄSSA
på vaDstenas Företagsmässa i maj kommer Alla Format ”hylla” staden med en fotoutställning. Vi ska lyfta fram det fina, vackra, speciel-
la med vår HEMORT. Med hjälp av 3 fotografers kameraögon ska vi gestalta ”småstaden” på ett generöst och stolt sätt.

Vi ses  den 12 maj !

SJUNG OM STUDENTENS LYCKLIGA DAGAR,  
LÅT OM OSS FRÖJDAS…
om tussilago är ett vårtecken, så får man väl säga att skolavslutningar är ett sommartecken. Och ”kronan” på skoltiden är 
STUDENTEN. Det är en fest att fira för familj, vänner och bekanta.

Vi har tagit fram ett STUDENTPAKET – se www.allaformat.se eller Facebook – där finns olika idéer och förslag på vad som kan 
göras.

Vi har SEX FÄRDIGA MALLAR TILL STUDENTSKYLT, som förenklar din beställning. Vi behöver en digital bild med tillhörande 
textmanus. Du får korrektur och leveransbesked via sms alternativt mail. Bor du i Skänninge fixar vi fri frakt med utlämningsställe  
på orten.

Birgittas väg 4
592 31 Vadstena
0143-311 11
johan@allaformat.se
allaformat.se

Johan Liljefors

Detta är ett utskick till 421 företag i Vadstena och 196 företag  i Skänninge
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