Extra nationaldagsfirande med storpublik i Vadstena
Underhållning med populära artister, härlig stämning och kalasväder! Så mycket bättre
kunde det inte bli när Sveriges nöjdaste kunders bank bjöd på extra mycket
nationaldagsfirande i Hamnparken, som lockade mängder av Vadstenabor och även
folk utifrån.
Det var andra året i rad som Vadstena Sparbank ordnade ett uppskattat arrangemang på
nationaldagen. Firandet lyftes till nya höjder med hjälp av den välkända artistduon Peter &
Bruno, de underhållande och roande Systrarna K och inte minst den allsångssjungande
publiken som verkligen var med på noterna. Artisterna turades om med underhållningen, ett
upplägg som uppenbarligen passade alla åldrar i den blandade publiken.
– Jättekul! Barnen tycker om musiken. Roligt när det händer något här hemma. Verkligen
uppskattat, säger Vadstenabon Malin Berg, som njöt av nationaldagsfirandet på en filt i
gröngräset tillsammans med barnen Elton och Even.
– Fantastiskt! Det är ju en lite speciell bank. Jag tänker på allt de gör för orten. Mamma bor
på Wasagården där de nyligen fått skitcoola elcyklar av banken som engagerar sig lokalt,
säger Vadstenabon Tina Harju, i sällskap med sin rullstolsburna mamma Maj-Britt Carlsson.
Hur kommer det sig att Vadstena Sparbank bjuder på nationaldagsfirande med kända
artister?
– Vi gör detta för Vadstenaborna. Det är ett led i firandet av att vi för andra året i rad har
Sveriges mest nöjda bankkunder, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Vi vill ge tillbaka till våra
kunder och till bygden. Alla var välkomna att fira och hade trevligt tillsammans. Det blev
väldigt lyckat, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.
Artistduon Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis, med rötter i Östergötland, är kända från
bland annat musikalen Rock of Ages. De bjöd på sig själva och trivdes tillsammans med den
engagerade publiken.
– De sjunger hur mycket som helst när vi kör allsång. Askul, utbrister Bruno.
– Kul att Vadstena Sparbank ger så mycket tillbaka. De är ett föredöme. Gott att det finns
kvar små sparbanker, säger Peter.
Systrarna K, Åsa och Karin Karlson, delar synen på den lokala sparbanken.
– Det är en framåt bank som gör mycket för Vadstenaborna, säger storasyster Åsa.

