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Mötesanteckningar från Klusterforum 26/9 2017 

Närvarande: 

1. Cecilia Strålin, Biototal 
2. Kicki Forss, Fyrklövern 
3. Fredrik Stark, LantbruksIt 
4. Ulrika Andersson, Gård och Djurhälsan 
5. Magdalena Ericsson, Byggkontoret AB 
6. Lilian Bolling, Östgötamat 
7. Emma Sonesson, JA 
8. Kristin Skeppsby, LRF Konsult 
9. Gunilla Hansson, Swedbank 

 
10. Helene Oscarsson, Vreta Kluster 
11. Caroline Danielsson, Vreta Kluster 
12. Helena Carlsson, Vreta Kluster 
13. Kari Olsén, Sankt Kors 
14. Emma Alsér, Sankt Kors 
15. Ulrika Backlund, Sankt Kors 

 
16. Elisabeth Ström, Priscia 
17. Hanna Edström, Interim konsult Cojn 

 

Information från Sankt Kors 

• För att reglera värmen i kontorsrummen använd dosan som sitter vid dörren. 
Max temperatur är 21 grader 

  

Information från Vreta Kluster 

• Världens viktigaste dag 7 februari 2018, dagen planeras med företagen i klustret 
Tema livsmedelsstrategi (lokal mat, regler/lagar, rekrytering) Mer info kommer. 

• Nyhetsbrev 
Meddela kommande evenemang till Helena eller Caroline så lägger vi in dem i 
nyhetsbrevet som vi ska skicka ut 

• Östgötamässan Häst, Jakt, Lantliv 
Vreta Kluster + hyresgäster hjälpa till och supporta mässan i framtiden 
Fundera gärna på hur ditt företag kan ha nytta av mässan? 

• Marknadslyftet, marknadsaktiviteter för kunder – ett nytt projekt beviljat, med syfte att, i 
samverkan mellan olika aktörer på Vreta Kluster, marknadsföra och arrangera event på 
temat varumärkesbyggande och försäljning. Mer info kommer. 
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• PRAO ÅK 8 HT 2017  
I våras testade vi grönprao som gick ut på att få elever att öppna ögonen för jobb inom det 
gröna näringslivet. Det blev riktigt lyckat så vi ska köra det i höst igen. Eleven kommer att 
vara hos två-tre företag under en vecka. Vilket kan innebära att ni bara har eleven en-två 
dagar. Allt är klart med information och material för elev och företag, vilket gör det enkelt 
att ta emot en praoelev. 
  
Är ditt företag intresserad av att ha en prao någon gång under v.42, v.43 eller v.48? 
Hör av dig snarast till elisabet@priscia.se 
 

• Utbildningssatsning VK 
Planerar för YH utbildning vid Vretagymnasiet/hus 3 
Snabbkurs i t.ex. Lantbruk för ekonomer 
Samarbete med andra universitet 
Kom gärna med idéer till hanna.edstrom@cojn.se 
   

• Smart Farming event nu på torsdag 28/9 med 100 deltagare 
  

• Vägg med foton på alla anställda som jobbar i Vreta Kluster 
Har du tips hur man skulle kunna få till en sådan som enkelt går att uppdatera? Hör av 
dig till Helene. 
 

 

Inspel från hyresgäster  

• Temaledare Fredrik Stark - Demodag uppkopplade affärer den 7 december  
 

• Problem med gemensam skrivare. Sankt Kors och KontorX är informerade 
  

• Inspel från LRF Konsult att det vore bra att ha tillgång till en sopkvast då en del kunder 
drar med sig lera in i husen. Vreta Kluster köper in några sopkvastar. 
  

• Önskemål att vid bullfika på torsdagar så kan man passa på att presentera nyanställda och 
även berätta något om sitt företag 

 

 
Vid pennan 

Caroline Danielsson 
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