Extra mycket nationaldagsfirande i Vadstena
Nationaldagen firades extra mycket i Vadstena i år tack vare Sveriges nöjdaste kunders bank
och Sveriges bästa dansband. Vadstena Sparbank och Blender lyfte firandet till nya höjder.
Förutom familjeaktiviteter under dagen bjöds på en helkväll med underhållning och dans i
Hamnparken. Och som extra krydda danslektion för alla med Tony Irving.

Mängder av Vadstenabor och tillresta lockades till Hamnparken i det fina vädret.
Nationaldagsfirandet arrangerades av Vadstena Sparbank i samarbete med Blender, Lions,
Vadstena kommun, Östgötateatern och Fegge & Mattes.
– Jättetrevligt! Kanonbra med mycket blandade aktiviteter för alla åldrar. Ett väldigt trevligt
initiativ. Generöst av den lokala sparbanken, säger Vadstenabon Josefine Andersson.
– Här i Vadstena satsar sparbanken friskt. Jätteskoj, säger Vadstenabon Andrea Wetter.
Det var första gången som Vadstena Sparbank ordnade ett arrangemang i samband med
nationaldagsfirande.
– Det är ett led i firandet av att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder. Vi vill ge tillbaka till
våra kunder och till bygden. Alla var välkomna att fira och ha trevligt tillsammans. Det blev
väldigt lyckat. Bättre än väntat, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.
Tony fick fart på dansen
Tony Irving, känd från dansprogrammet Let´s Dance, lockade många danslystna till den stora
och fina dansbana som byggts upp nedanför slottet ut mot Vättern. Han var på ett sprudlande
humör och fick verkligen fart på dansgolvet. Efteråt gav han den dansanta publiken högt
betyg:
– Det märks tydligt att folk kan dansa i Vadstena. Det här är ju dansbands-Mecka. Blender är
ju härifrån, säger Tony, som också uppskattade Vadstena Sparbanks engagemang.
– Det är väldigt positivt när man ger tillbaka till samhället, tar sitt sociala ansvar, säger Tony.
Efter Tony tog Blender över scenen. Publiken fick fortsätta danskvällen till musik från
Vadstenabandet Blender, som utsågs till Sveriges bästa dansband 2016.
Sveriges mest nöjda kunder
Vadstena Sparbank har de mest nöjda bankkunderna i hela landet, på både privat- och
företagssidan. Det visade ett uppmärksammat resultat från Svenskt Kvalitetsindex oberoende
mätning 2016 av hur nöjda kunderna är med bankerna.
– Det är den finaste utmärkelse vi kan få. Eftersom vi inte har några andra ägarintressen sätter
vi alltid kunderna främst. Det är styrkan med vår lokala fristående sparbank.
– Som lokal bank bryr vi oss om bygden. Vi vill att det ska hända något här, vilket är positivt
för alla. Det som gynnar bygden gynnar också banken, säger Mikael Engdahl.

