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I HALVLEK PÅ DEN LÄNGSTA DAGEN
Halvleksvilan på midsommarHelgen är avklarad. På midsommarafton var 
det lika långt från som till, ja just det, Julafton!

Nu vill jag inte vara någon glädjeförstörare och ta ifrån var och en den ef-
terlängtade sommartiden, den har ju knappast börjat. Grillen har väl redan 
blivit det nya uteköket, med ”brunbrända läckerheter” på gallret. Glöm 
inte att det går att grilla grönsaker, frukter och kanske ibland byta ut köttet 
mot fisk. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Vätterns vatten håller på att värmas upp så det är dags att se över tarzan-
brallorna, bikinin, badleksakerna och framförallt se till så att det inte är 
några hål i badmadrassen…

”VI KAN VÄL DELA PÅ OMBERG”
så uttryckte sig en kvinna från ÖdesHÖg på besök för att betrakta Alla 
Formats fotoutställning på Vadstena Företagsmässa den 12-13 maj. 

Anledningen till hennes ”oro” var några bilder med 
nämnda berg i bakgrunden. Det hör till saken att vår 
fotoutställning gick under namnet ”made in Vadstena”, 
och det är ju klart att inte hela Omberg är en del av 
kommunen. Sanningen är ju den att Vadstena och 
Ödeshög ALLTID HAR DELAT PÅ OMBERG. Borghamn 
och Hästholmen står som två ”vaktkonstaplar” på var 
sida Omberg, i var sin kommun. Så vi säger till vår 
grannkommun, ”visst delar vi på Omberg”, en fantastisk 
ekopark med en gränslös orörd natur. Därför vill jag 
också i det här nyhetsbrevet berätta att vi utökar 
spridningen av vårt blad. Vadstena och Skänninge 
får en tillökning i Ödeshög. Det är en ”triangel på 
östgötaslätten” som har mycket gemensamt inför 
framtiden.

NU INSTALLERAR VI NY  MILJÖTEKNIK
en ny storformatskrivare har de senaste veckorna installerats i 
Alla Formats lokaler i Vadstena. Det är tredje generationen grön 
latex, med helt vattenbaserade färger. Den är därtill helt luktfri, 
vilket höjer ribban för en bra arbetsmiljö. Det är vi glada för! Nu 
förbereder vi oss för SVANEN-certifieringen, som ska vara klar i 
september månad.
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