
 
 

Vreta Kluster 

Klustervägen 11, 13   

590 76 VRETA KLOSTER 

www.vretakluster.se 

 

 

 

Mötesanteckningar från Klusterforum 8/9 2016 

 

Information från Vreta Kluster 

  

 I expansionen för Vreta Kluster är det tänkt att det ska finnas plats för många 
verksamheter så som mat, fjäderfä, Smart farming, vattenbruk, djurhälsa. Vi tar gärna 
emot idéer och förslag. 

  

 Ni får gärna meddela Emelie/Caroline om ni har några aktiviteter på gång så att vi kan 
lägga upp det på skärmarna och i kalendariet på webben. 

  

 Angående HLR-utbildning så kommer Emelie att återkomma med tider i höst. 
  

 Vi har en portabel videokonferensanläggning med högtalartelefon som finns gratis att 
boka i bokningssystemet. Du bokar den genom att välja den under "resurs" när du gör en 
bokning av lokal. 
Eventuellt kommer vi hålla i en kort demo hur den fungerar om intresset finns.  

  

 På Klustervägen 13 i hörnet vid fåtöljerna finns möjlighet att lämna och låna böcker. 
  

Information från Sankt Kors 

  

 Om du behöver göra en felanmälan så går du in på www.sanktkors.se och går in på 
"serviceanmälan". Du kan även lämna in förbättringsförslag på samma ställe genom att 
byta ärendetyp till "förbättringsförslag" i formuläret. 

  

 Eftersom det är lätt att sätta igång larmet när man använder sin tag+kod för att komma in 
i Vreta Kluster när det är låst ska eventuellt Sankt Kors ändra så att man inte kan larma 
på, bara larma av för att slippa att larmet aktiveras av misstag. 

  

 Om du känner dig osäker på hur larmet fungerar kan du be Emelie om en kort 
genomgång. 

  

 Hyresgästerna har som skyldighet att själva ha koll på utrymningsvägar vid brand och 
även vart närmsta brandsläckare sitter. Du hittar utrymningsplanerna i entréerna. 

  

 Sankt Kors ska markera återsamlingsplatser utomhus vid brandlarm. 
  

  

http://www.sanktkors.se/
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Förslag från hyresgäster 

 Sankt Kors ska se över om vi kan få bättre källsortering i köken. 
  

 Angående Wifi i husen, det är inte tänkt som ett arbetsverktyg utan är ett gästnätverk. 
Sankt Kors erbjuder internetuppkoppling via Linköpings stadsnätet.  
Wifi i husen är: 
Hus1 - borenet 
Hus2 - linkopingwifi (öppet gästnätverk), LKVisitor 

 Det önskas en fotovägg på alla som jobbar i klustret. Vreta Kluster undersöker hur det ska 
gå till och var i klustret den skulle vara.  

  

 Sankt Kors ska se över prissättningen på motorvärmare som finns på Klustervägen 13 så 
att man eventuellt kan hyra per månad eller hitta en annan flexibel lösning. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


