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Mötesanteckningar från Klusterforum 1/25 2017 

Närvarande;  

1. Anna Grundberg, SMAK 
2. Ulrika Stark, HS Certifiering 
3. Emma Sonesson, Jordbruksaktuellt 
4. Magdalena Ericsson, Byggkontoret AB 
5. Ulrika Andersson, Gård & Djurhälsan 
6. Katarina Wiklund, Hushållningssällskapet 

 
7. Helene Oscarsson, Vreta Kluster 
8. Caroline Danielsson, Vreta Kluster 
9. Emelie Strömbäck, Vreta Kluster 
10. Kari Olsén, Sankt Kors 
11. Hans Dalbark, Sankt Kors 
12. Ulrika Backlund, Sankt Kors 

 

Information från Vreta Kluster 

 Femårsjubileum 9/2 

Den 9/2 är det femårsjubileum på Vreta Kluster. I dags läget är det 178 anmälda 

deltagare. Det går fortfarande att anmäla sig då dagen även kommer att streamas. Om du 

inte redan anmält dig så kan du göra det här: https://eventregistrering.se/vvd9feb/  

Kvällsprogram  

På kvällen blir det en fest för hyresgästerna med pianobar, underhållning av Anders & 

Måns och middag. Företagen betalar för maten och Vreta Kluster och Sankt Kors står för 

resten. Vi har fått in 70 anmälningar och vill få in 100 stycken. Är du redan anmäld får du 

gärna bjuda med dig kunder.  Och har du inte anmält dig får du gärna göra det. 

https://eventregistrering.se/jubileumsmiddag_9feb/ 

 Bondefika 

Vreta Kluster kom med förslag att inte längre anordna Bondefika utan att företagen själva 

får bjuda in när de vill hålla i föreläsningar. Bönder är alltid välkomna på fika på bullfikat 

på torsdagseftermiddagarna på Vreta Kluster – vi ska prova med att göra info om detta 

och ha med i utskick och på hemsida. 

 

 Klusterfika  

Vreta Kluster kom med förslag om att alla företag i klustret får en vecka vardera att hjälpa 

till att plocka fram/in bröd, tomma förpackningar etc under klusterfikat. Företagen 

kommer då att bli ansvariga någon dag per termin. Mer info om det kommer senare.  

 

Det är fortfarande rätt trångt under fikat. Vi ska kolla på om det går att skapa fler 

sittplatser. Ett tips är att testa att fika vid en annan tid, högst tryck är det runt kl.9.45. Så 

har man möjlighet att komma tidigare kan det ge ett bättre flöde i fikat. Vi kommer också 

att testa att servera fikat på extra serveringsbord edyl, för att få till ett bättre flöde och 

kanske åstadkomma mer plats att sitta. Har ni andra tips hur klusterfikat kan bli bättre 

får ni gärna höra av er till Helene eller Emelie. 

 

https://eventregistrering.se/vvd9feb/
https://eventregistrering.se/jubileumsmiddag_9feb/
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 Hundgård 

Då det är stor efterfrågan på hundgården så planeras det för att byggas ett till inom en 

snar framtid. Helene har pratat med Jenny och Madde i föreningen klusterhundgården, 

och pratar nu med Niklas Hallkvist som kommer att vara projektledare för etapp 3 och 

inkl hundgården och andra utomhusprojekt.  

 

Information från Sankt Kors 

 

 Sankt Kors/Vreta Kluster ska boka in brandövning  
 

 Det har kommit en ny behållare för kontorspapper i soprummet 
 

 Sankt Kors har tagit bort funktionen för hyresgäster att larma på, vilket minskar risken 
att man råkar slå på larmet av misstag 
 

 Arbetet med laddstolparna är nu igång på Klustervägen 11 
 

 Under v.8 ska det dras nya ledningar för vattnet i köket i hus 2, förhoppningsvis ska det 
hjälpa så att vi kan få kallvatten direkt ur kran 

 
 Sankt Kors upplever problem med att besökare använder nödhandtaget vid utgång vilket 

resulterar i att byggnaden inte larmas på på rätt sätt. Vaktbolaget måste då kolla till 
byggnaden vilket resulterar i extra kostnader. Sankt Kors efterlyser förslag på hur detta 
skulle kunna åtgärdas. Sankt Kors har idag satt upp skyltar vid varje dörr som informerar 
att man inte ska dra i nödhandtaget. 

 
 

Inspel från hyresgäster 

 Hyresgästerna tycker att det är dålig täckning på sina telefoner i hus 1. Sankt Kors ska 

undersöka varför det är så. De ska även samla in uppgifter från de som har problem med 

täckning. Info om det kommer senare. 

 

 
Vid pennan 

Caroline Danielsson 

 

  
  


