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Vänortsföreningen i Sala har gått in i en ny fas av arbete. Istället för att lägga kraften på hjälpresor 
med saker ska vi nu försöka utveckla samarbetet mellan industri, handel, idrottsrörelsen 
kulturföreningar, slöjd- och hantverksförening, trädgårdsförening, skolor och handikapprörelse. 
Meningen med vår satsning är att öka kontakterna mellan våra två vänorter för att stärka och 
utveckla förbindelserna åt båda hållen. 
I ett första skede har vi organiserat en resa till Vändra den 30 augusti. Med på resan finns 
representanter inom flesta områden, däribland Företagarna i Sala. Vi blir cirka 15 personer som åker 
med buss. 
Borgmästaren i Vändra, Tomas Soonts, tar emot och är värd under två dagar som besöket varar. 
Alla våra organisationer ska träffa sina motsvarigheter i Vändra för att diskutera möjligheter till 
samarbete och utveckling i alla dess former. 
Föreningens förhoppning är att detta inledande arbete ska resultera i att Salas företag och föreningar 
av alla slag ska hitta varandra och på egen hand sedan utveckla samarbetet vidare . 
Vår förhoppning är också att detta ska leda till utvecklaodet av personliga kontakter som i sin tur 
bidrar till ökad turistnäring åt båda hållen. 
Vändra ligger strategiskt till för att vara en centralpunkt för vidare utflykter i Estland. 
12 mil till Tallinn, 6 mil till Pernu med sina underbara sandstränder, cirka 10 mil till Tartu, en av 
sveriges första universitetsstäder och Narva, den för Sverige så historiskt förknippad med Karls XII 
bravader där han slog ryssarna under sitt fälttåg i öster. Fästningen finns fortfarande kvar och är ett 
stort turistmål. 
Kostnaderna för vår resa hamnar på cirka 38 000 kronor och vi tar ut 500 kronor för varje deltagare. 
Vändra stad står för våra kostnader med mat och logi i Vändra. 
För att hålla ned kostnaderna har vi hyrt en buss och föreningens ordförande kör bussen utan 
kostnad för att hålla ned utgifterna. 
Vår förhoppning är att att Sala kommun kan bistå med med halva vår kostnad 16 500 kronor. 
Den summan anser vi är väl investerade pengar, en engångskostnad som, för Sala kommun i sin 
helhet, kan ge mångdubbelt tillbaka. 
Fungerar vårt arbete i föreningen som det är tänkt så kommer vi att vara en samarbetspartner till alla 
och vara ett smörjmedel med kunskap och vidare kontakter med vår vänort, Vändra och omlandet 
Vändra Vald. 

Med förhoppning om ett gott samarbete och utbyte. 
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Bernt-Erik Rutström 
ordförande i Vänorts föreningen Sala - Vändra. 


